Zápis z 2. zasedání zastupitelstva
obce Krychnov, konaného dne 1.3.2011
Přítomni, nepřítomni a omluveni:

dle presenční listiny, která je přílohou
tohoto zápisu.

Zahájení.
2. zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 18:00 hodin a přivítal
všechny přítomné. Prohlásil, že ZO bylo řádně svoláno a dáno na vědomí všem
občanům zveřejněním na úřední desce obecního úřadu Krychnov a na elektronické
úřední desce obecního úřadu Krychnov http://www.krychnov.cz/ od 22.2.2011.
Konstatuje, že ZO je usnášeníschopné, neboť jsou přítomni všichni členové
zastupitelstva obce.
Dále starosta přivítal pana ing. Zemana.

1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 2.
zasedání zastupitelstva obce Krychnov.
Starosta určil zapisovatelem a zpracovatelem zápisu a usnesení z dnešního 2.
zasedání zastupitelstva obce paní Martinu Dugovou a ověřovatele zápisu a
usnesení paní Marcelu Korábkovou a pana Václava Duška.
K těmto navrženým nikdo nežádá změn, proto je dáno hlasovat o schválení
zapisovatele a zpracovatele usnesení z 2. zasedání ZO pí. Martiny Dugové a o
schválení ověřovatelů zápisu a usnesení z 2. zasedání ZO pí. Marcely Korábkové a
p. Václava Duška.
Hlasování přítomno 5 členů ZO, pro 5 proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.

2. Schválení programu.
Starosta přednesl program dnešního jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 2.zasedání
zastupitelstva obce ze dne 1.3.2011.
Schválení programu.
Schválení formy diskuse a formy hlasování.
Projednání zápisu z 1. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne
4.2.2011.
Schválení Územního plánu obce Krychnov – vyhodnocení připomínek.
Schválení Územního plánu obce Krychnov – opatření obecné povahy.
Různé.

8.
9.

Diskuse.
Závěr.

K takto navrženému programu nikdo nežádá dalších změn ani doplnění, proto
je o něm dáno hlasovat.
Hlasování přítomno 5 členů ZO, pro 5, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
3. Schválení formy diskuse a formy hlasování.
Starosta navrhuje, aby zasedání probíhalo dle programu a diskuse probíhala
na závěr. Dále navrhuje, aby na dnešním zasedání ZO bylo hlasování veřejné –
zvednutím ruky.
K těmto návrhům nemá nikdo připomínek, proto je o nich dáno hlasovat
najednou.
Hlasování přítomno 5 členů ZO, pro 5, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
4. Projednání zápisu z 1. zasedání ZO Krychnov ze dne 4.2.2011.
Ověřovateli zápisu a usnesení z 1. zasedání ZO ze dne 4.2.2011 byli
jmenováni:
pí. Jana Ležalová – zápis a usnesení souhlasí s průběhem jednání,
pí. Marcela Korábková – zápis a usnesení souhlasí s průběhem jednání.
Zápis a usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 4.2.2011
byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě v Krychnově.
Paní Sixtová se dotázala, proč nejsou v uvedeném usnesení konkrétně zmíněny její
2 dotazy – navýšení mezd ZO a finanční hospodaření obce v souvislosti s činností
předchozího ZO. Pan starosta uvedl, že tento dotaz bude zodpovězen na závěr
programu – bod 8. diskuse.
Proti zápisu a usnesení nebyly podány žádné námitky a změny ze strany ZO, proto
jej zastupitelstvo obce schvaluje.
5. Schválení Územního plánu obce Krychnov – vyhodnocení připomínek.
Starosta předal slovo panu ing. Zemanovi, který konstatoval, že bylo
podáno 5 námitek ze strany občanů (p. Bouma, sl. Forštová H., pí. Tvrdíková,
firma BM Consulting, a.s. a p. Kopejsko). Všechny tyto námitky se týkaly FVE –
užší varianty, následně námitky přednesl společně s návrhy vyhodnocení - viz
příloha č. 2.

K tomuto vyhodnocení nemá nikdo připomínek, proto je o něm dáno
hlasovat.
Hlasování přítomno 5 členů ZO, pro 5, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.

6. Schválení Územního plánu obce Krychnov – opatření obecné povahy.
Starosta uvedl nejdůležitější bod celého zasedání ZO – schválení Územního plánu
obce Krychnov jako celku.
Konstatoval, že s tvorbou, projednáním i konečnou fází měli občané možnost se
seznámit na několika veřejných zasedáních, v úředních hodinách OZ, dále na
internetových stránkách obce i ve vývěsce obecního úřadu. Zdůraznil, že každý
občan měl dostatek informací, času i vůle se zajímat o dění v obci, či předložit
svou připomínku a požadavek.
Ke zpracovanému Územnímu plánu nemá nikdo připomínek, proto je o něm
dáno hlasovat.
Hlasování přítomno 5 členů ZO, pro 5, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
7. Různé.
Starosta znovu zmínil novou vývěsku u poštovní schránky, kterou vyrobil pan Jiří
Ležal. Dodal, že dvířka k vývěsce vyrábí pan Jan Strnad – termín do konce týdne.
Dále znovu uvedl, že levá část je určena pro inzeráty, plakáty apod. a pravá strana
je určena pro OÚ Krychnov.

Starosta také informoval o termínu svozu odpadů – popelnic se starou známkou na
rok 2010 – popelnice budou vyváženy do 14. 3. 2011.
Dále uvedl, že pan Radek Šafránek umístí zdarma kontejner na listí, o umístění
kontejneru bude ZO občany včas informovat.
Dále zmínil, že je plánována jarní brigáda na odklízení listí a roští, které bude
použito na čarodějnice.
8. Diskuse.
Znovu otevřen dotaz paní Sixtové zmíněný v bodě 4. - proč nejsou v Usnesení ZO
ze dne 4.2.2011 konkrétně zmíněny její 2 dotazy – navýšení mezd ZO a finanční
hospodaření obce v souvislosti s činností předchozího ZO.
Místostarostka tedy přečetla z uvedeného usnesení bod – diskuse.

Paní Dugová informovala o rozdílech mezi zápisem ZO a usnesením ZO –
usnesení je pouze stručný výtah ze zápisu ZO a je v souladu s Jednacím řádem.
Starosta upozornil na zápisy předchozího ZO, které byly velmi strohé a
konstatoval, že se současnými zápisy a usneseními je spokojen. Dále zmínil
možnost zakoupení diktafonu a psaní doslovných zápisů.
V souladu s Jednacím řádem obce Krychnov mohou změny v usnesení a zápisu ze
zasedáni ZO činit pouze členové ZO, z tohoto důvodu byl dodatečně vyvěšen celý
zápis ze zasedání ZO ze dne 4.2.2011.
Pan Chaloupka se dotázal na možnost vyplácení určité dávky občanům nad 80 let
Obecním úřadem – starosta přislíbil získání podrobnějších informací na MÚ
v Kolíně.
Paní Forštová se dotázala na možnost uložení stavební sutě – starosta s paní
Korábkovou uvedli možnost uložení za obcí směrem k lomu v Libodřicích.
Na závěr starosta přivítal pana Sedláčka, který se vrátil z nemocnice a vyjádřil mu
pochvalu za uzdravení.

Usnesení vzešlá z 2. zasedání zastupitelstva obce Krychnov dne 1.3.2011
budou samostatnou přílohou tohoto zápisu.
9. Závěr.
Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na dnešním
zasedání zastupitelstva obce Krychnov.
2. zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 18:45 hodin.
V Krychnově dne 4.3.2011
………………………………
Zapisovatel: Dugová Martina

………………………………
Starosta: Heverle Petr

………………………………
Ověřovatel: Marcela Korábková

………………………………
Ověřovatel: Václav Dušek

Příloha č. 1
zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 1.3.2011
Prezenční listina
Petr Heverle
Mgr. Jana Ležalová
MUDr. Marcela Korábková
Ing. Václav Dušek
Martina Dugová

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

