Zápis z 1. zasedání zastupitelstva
obce Krychnov, konaného dne 4.2.2011
Přítomni, nepřítomni a omluveni:

dle presenční listiny, která je přílohou
tohoto zápisu.

Zahájení.
1. zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:00 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/. Konstatuje, že je
přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce.

1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 1.
zasedání zastupitelstva obce Krychnov.
Starosta určil zapisovatelem a zpracovatelem zápisu a usnesení z dnešního 1.
zasedání zastupitelstva obce paní Martinu Dugovou a ověřovatele zápisu a
usnesení paní Marcelu Korábkovou a paní Janu Ležalovou.
K těmto navrženým nikdo nežádá změn, proto je dáno hlasovat o schválení
zapisovatele a zpracovatele usnesení z 1. zasedání ZO pí. Martiny Dugové a o
schválení ověřovatelů zápisu a usnesení z 1. zasedání ZO pí. Marcely Korábkové a
pí. Jany Ležalové.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4 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 1.zasedání
zastupitelstva obce.
Schválení programu.
Schválení formy diskuse a formy hlasování.
Projednání zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne
15.12.2010.
Projednání a schválení změn v měsíčních odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva dle § 72 Zákona o obcích vzhledem ke
změně zákona od 1.1.2011.
Schválení rozpočtového výhledu obce Krychnov na rok 2011-2015.
Projednání Územního plánu obce Krychnov.

8. Různé.
9. Diskuse.
10. Závěr.

K takto navrženému programu nikdo nežádá dalších změn ani doplnění, proto
je o něm dáno hlasovat.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
3. Schválení formy diskuse a formy hlasování.
Starosta navrhuje, aby zasedání probíhalo dle programu, diskuse probíhala
k jednotlivým bodům. 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 přítomni 4 členové ZO, pro 4, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
4. Projednání zápisu z 2. zasedání ZO Krychnov ze dne 15.12.2010.
Ověřovateli zápisu a usnesení z 2. zasedání ZO ze dne 15.12.2010 byli
jmenováni:
p. Václav Dušek – zápis a usnesení souhlasí s průběhem jednání,
pí. Marcela Korábková – zápis a usnesení souhlasí s průběhem jednání.
Zápis a usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne
15.12.2010 byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě v Krychnově.
Proti zápisu a usnesení nebyly podány žádné námitky a změny proto jej
zastupitelstvo obce schvaluje.
5. Projednání a schválení změn v měsíčních odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva dle § 72 Zákona o obcích vzhledem ke
změně zákona od 1.1.2011.
Starosta uvedl změnu v měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva dle § 72 Zákona o obcích - od 1.1.2011 změna platového
výměru ve stanovení odměn – snížení o 5%. Dále konstatoval, že odměny
zastupitelů budou upraveny dle zákona.
Ke stanoveným změnám nemá nikdo připomínek, proto je o nich dáno
hlasovat.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.

6. Schválení rozpočtového výhledu obce Krychnov na rok 2011-2015.
Starosta seznámil občany s rozpočtovým výhledem obce – uvedl, že se jedná o
navržené příjmy a výdaje obce v průběhu dalších pěti let. Poznamenal, že tento
výhled sestavovalo ZO s účetní Ing. Lenkou Bohutínskou.
Ke zpracovanému rozpočtovému výhledu obce nemá nikdo připomínek,
proto je o něm dáno hlasovat.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
7. Projednání Územního plánu obce Krychnov.
Starosta seznámil občany s dalším bodem – projednání územního plánu obce
Krychnov a předal slovo panu Ing. Zemanovi a paní Ing. arch. Mejsnarové.

Pan Ing. Zeman podle legislativy přednesl protokol dle zákona, uvedl poslední
možnost podání připomínek a námitek k ÚP (tedy do 4.2.2011 v průběhu
zasedání).
Paní Ing. arch. Mejsnarová seznámila občany s hl. výkresem, s rozvojovými
plochami a s koncepcí ochrany krajiny (poznamenala ochranné pásmo u potoku
Blinka, které je v katastru obce).
Dále uvedla, že ZO se rozhodlo pro úžší variantu FVE.
Pan Tvrdík vznesl dotaz k tlakové kanalizaci (konkrétně na napojení obce
Krychnov do Svojšic – kterým směrem kanalizace povede). Paní architektka vše
vysvětlila – kanalizace povede za obec k čekárně, kde bude umístěna jímka, dále
odtud tlakem do Svojšic.
Pan Chaloupka se k výše uvedenému dotazoval, proč nepovede kanalizace do
potoku Blinka. Bylo mu odpovězeno, že potok Blinka nemá dostatečný průtok.
Paní architektka uvedla, že obec Svojšice v rámci čističky odpadních vod s naší
obcí již počítá.
Dále uvedla, že u potoku Blinka je počítáno s údolní nivou, kam povede splašková
voda, která bude od čističky oddělena.
Pan Tvrdík se dotázal na ochranné pásmu kolem FVE. Paní architektka uvedla, že
zakreslena je funkce FVE a v nákresu není ochranné pásmo uvedeno.
Pan Tvrdík tedy podal ještě oficiální připomínku k FVE (ochranné pásmo).
Místostarostka zmínila, že na stavebním úřadě v Kouřimi došlo k odčernění stavby
FVE, obec byla řízení přítomna.

Pan starosta se dotázal na vysvětlení pojmu „kořenová čistička“. Paní Ing. arch.
Mejsnarová pojem vysvětlila, ale zdůraznila, že pro naši obec je tato varianta
nevyhovující. Nejlevnější a nejjednodušší je čistička tlaková.
Pan Ing. Zeman shrnul dosavadní dění a postup ÚP a zmínil co bude dále
následovat – vydání ÚP opatřením územní povahy.
Pan Bouma podal dotaz na zahrnutí svého pozemku do ÚP. Bohužel bylo
konstatováno, že návrh byl podán po termínu. Jednou z možností je požádat o
změnu ÚP (většinou se tak děje v určité periodicitě např. 1 rok).
Pan starosta ještě zmínil přijaté námitky a připomínky např. od pana Kopejska,
slečny Forštové…
8. Různé.
Místostarostka zmínila možnost placení poplatků za odpady a ze psů každé úterý
v úředních hodinách obce od 18:00 do 19:00 hod.
Dále uvedla, že dojde k obnovení vývěsky u poštovní schránky (2/3 budou
uzavřené pro obec a 1/3 bude přístupná pro plakáty apod.). Stará vývěska bude
zrušena. Dále uvedla, že všechny informace, které jsou na úřední desce jsou i na
internetových stránkách obce.
9. Diskuse.
Pan Bouma se dotázal na výši poplatků za odpady a za psy.
Pan Tvrdík se dotázal, zda bude probíhat stavební řízení FVE po schválení ÚPmístostarostka odpověděla, že ANO.
Pan Chaloupka se zeptal, zda bude otevřená kanalizace u zastávky zavezena –
starosta odpověděl, že ANO.
Vášnivá debata k činnosti původního zastupitelstva obce - paní Sixtová se
dotázala, zda bylo vše v pořádku po finanční stránce (paní Ležalová měla
prohlásit, že došlo k „rozkrádání OÚ“).
Místostarostka prohlásila, že je přesvědčena, že bylo vše v pořádku.
Dále se paní Sixtová dotázala na předsedy kontrolního a finančního výboru, na
jejich činnost a zda je možnost nahlédnou do zápisů těchto výborů.
Paní Dugová prohlásila, že nahlédnutí je možné a že po finanční stránce je vše
v naprostém pořádku.
Dále proběhla debata ohledně výše mezd ZO.
Starosta informoval o očekávaném auditu obce a o výsledku inventury, která byla
bez závad.

Dále se ještě vrátil k otázce FVE a podotkl, že obec měla možnost získat finanční
hotovost od pana Malého v případě souhlasu se 3. etapou FVE, ale OZ vzalo na
vědomí mínění občanů a odsouhlasilo pouze etapu 2.
Paní Forštová se dotázala na opravu kanalizace, která se propadla u paní Skalové,
místostarostka podala informaci, že obnova kanalizace je zahrnuta v programu
Obnovy vesnice.

Usnesení vzešlá z 1. zasedání zastupitelstva obce Krychnov dne 4.2.2011
budou samostatnou přílohou tohoto zápisu.
10. Závěr.
Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na dnešním
zasedání zastupitelstva obce Krychnov.
1. zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 19:00 hodin.
V Krychnově dne 11.2.2011
………………………………
Zapisovatel: Dugová Martina

………………………………
Starosta: Heverle Petr

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

………………………………
Ověřovatel: Jana Ležalová

Příloha č. 1
zápisu z 1. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 4.2.2011
Prezenční listina
Petr Heverle
Mgr. Jana Ležalová
MUDr. Marcela Korábková
Ing. Václav Dušek
Martina Dugová

……………………………
……………………………
……………………………
OMLUVEN
……………………………

