Zápis z 3. zasedání zastupitelstva
obce Krychnov, konaného dne 26.4.2011
Přítomni, nepřítomni a omluveni:

dle presenční listiny, která je přílohou
tohoto zápisu.

Zahájení.
3. 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 17.4.2011.
Konstatuje, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina
členů zastupitelstva obce.

1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 3.
zasedání zastupitelstva obce Krychnov.
Starosta určil zapisovatelem a zpracovatelem zápisu a usnesení z dnešního 3.
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 3. zasedání ZO pí. Martiny Dugové a o
schválení ověřovatelů zápisu a usnesení z 3. 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.
8.

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 3.zasedání
zastupitelstva obce ze dne 26.4.2011.
Schválení programu.
Schválení formy diskuse a formy hlasování.
Projednání zápisu z 2. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne
1.3.2011.
Projednání a schválení závěrečného účtu obce.
Seznámení s výsledky auditu obce.
Informace o připravovaném dokončení kanalizace.
Informace o stavebním povolení k budově místního obecního úřadu.

9.
Různé.
10. Diskuse.
11. 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 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 přítomni 4 členové ZO, pro 4, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
4. Projednání zápisu z 2. zasedání ZO Krychnov ze dne 1.3.2011.
Ověřovateli zápisu a usnesení z 2. zasedání ZO ze dne 1.3.2011 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 1.3.2011
byl vyložen k nahlédnutí na obecním úřadě v Krychnově.
Proti zápisu a usnesení nebyly podány žádné námitky a změny ze strany ZO, proto
jej zastupitelstvo obce schvaluje.
5. Projednání a schválení závěrečného účtu obce.
Starosta předal slovo paní ing. Lence Bohutínské, která seznámila občany
se závěrečným účtem obce.
K závěrečnému účtu obce nemá nikdo připomínek, proto je o něm dáno
hlasovat.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.

6. Seznámení s výsledky auditu obce.
Starosta informoval občany o provedení kontrolního auditu na vedení účetnictví a
některých agend v naší obce. Tento audit provedl Finanční úřad v Kolíně. Poté
opět předal slovo paní ing. Lence Bohutínské, která nás seznámila se závěrem této
kontroly – kontrolní pracovníci nezjistili žádné zásadní nedostatky, uvedli pouze 2
výhrady a ZO přijímá nápravná opatření:
rozčlenění staveb dle jednotlivých druhů dokladem č. 610004 ze dne 31.3.2011 a
zároveň ZO přijímá systémová opatření tak, aby příště bylo postupováno
v souladu se zákonem – rozpočtové opatření č. 1/2011 na příjmové položky.
Ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
s výhradou, k nápravným opatřením a k rozpočtovému opatření č. 1/2011 nemá
nikdo připomínek, proto je dáno hlasovat.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
Starosta poděkoval naší účetní za pečlivost.
7. Informace o připravovaném dokončení kanalizace.
Starosta seznámil občany s připravovanou akcí dokončení kanalizace v úseku pod
obcí směrem k čekárně. Uvedl, že byly osloveny 3 firmy ke zpracování nabídky:
• pan Chábera – nabídka v hodnotě cca. 500.000,- Kč
• pan Dočkal – nabídka v hodnotě cca. 1.000.000,- Kč
• pan Suchý – nabídka v hodnotě cca. 500.000,- Kč.
Všechny nabídky byly zváženy (jedná se o velké částky), ZO navrhuje uzavřít
kanalizaci alespoň za p. Semiráda – financovat tento záměr částkou 250.000,- Kč.
Starosta oslovil občany, aby se k tomuto návrhu vyjádřili – žádný názor nezazněl,
případné vyjádření přesunuto do bodu 10. diskuse.
8. Informace o stavebním povolení k budově místního obecního úřadu.
Starosta seznámil občany se záměrem ZO – příprava rekonstrukce budovy
hasičárny a zároveň obecního úřadu (byl osloven architekt, který zpracuje návrh
rekonstrukce celé budovy – zpracování návrhu bude zadarmo a proběhne
pravděpodobně v srpnu 2011).

9. Různé.
V tomto bodě starosta informoval o dění v naší obci:
• OÚ zajistil kominíka (vymetení komínů a revize), pokud má někdo
z občanů zájem, je možné se zapsat do seznamu na OÚ,
• p. Šmítek oznámil ukončení činnosti místního obchodu k datu 30.6.2011
(možným řešením je zajištění pojízdné prodejny),
• starosta poděkoval za účast na brigádě,
• starosta poděkoval paní Sixtové za údržbu květeny u místní kapličky,
• starosta oznámil získání finanční hotovosti 5.000,- Kč z MAS Podlipansko
na 11. ročník Krychnovského crossu,
• starosta poděkoval Josefu Cimlerovi za údržbu osvětlení v obci,
• starosta informoval o zapůjčení Krychnovské hasičské stříkačky JSDH
Mančice (dojde k její opravě a zprovoznění, hasiči ji přivezou ukázat na
některou z našich akcí),
• starosta informoval o připravovaných akcích – čarodějnice, brigáda, Sjezd
z Frcu.

10. Diskuse.
Starosta zmínil možnost využití hasičů z Mančic k pokácení stromů (pokud by
někdo z občanů měl zájem).
Dále ještě uvedl, že proběhlo jednání s firmou, která bude zpracovávat návrh
čističky ve Svojšicích – byl vznesen dotaz, zda se naše obec bude chtít připojit,
zatím ZO nerozhodlo (jsou 2 návrhy na čističku, a to čistička gravitační nebo
tlaková).

Usnesení vzešlá z 3. zasedání zastupitelstva obce Krychnov dne 26.4.2011
budou samostatnou přílohou tohoto zápisu.

11. Závěr.
Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na dnešním
zasedání zastupitelstva obce Krychnov.

3. zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 18:45 hodin.
V Krychnově dne 30.4.2011
………………………………
Zapisovatel: Dugová Martina

………………………………
Starosta: Heverle Petr

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

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

Příloha č. 1
zápisu z 3. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 26.4.2011
Prezenční listina
Petr Heverle
Mgr. Jana Ležalová
MUDr. Marcela Korábková
Ing. Václav Dušek
Martina Dugová

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

