Zápis z 5. zasedání zastupitelstva
obce Krychnov, konaného dne 27.9.2011
Přítomni, nepřítomni a omluveni:

dle presenční listiny, která je přílohou
tohoto zápisu.

Zahájení.
5. 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 12.9.2011.
Konstatuje, že ZO je usnášeníschopné, neboť jsou přítomni všichni členové
zastupitelstva obce.

1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 5.
zasedání zastupitelstva obce Krychnov.
Starosta určil zapisovatelem a zpracovatelem zápisu a usnesení z dnešního 5.
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 5. zasedání ZO pí. Martiny Dugové a o
schválení ověřovatelů zápisu a usnesení z 5. 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.
8.

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 5.zasedání
zastupitelstva obce ze dne 27.9.2011.
Schválení programu.
Schválení formy diskuse a formy hlasování.
Projednání zápisu z 4. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne
28.6.2011.
Projednání a schválení rozpočtového opatření obce.
Projednání a schválení pořízení Spisové služby.
Informace o činnosti finančního výboru.
Informace o činnosti kontrolního výboru.

9.

Různé – informace týkající se dění v naší obci.
• Hlasování o příspěvku Jednotce sboru dobrovolných hasičů.
10. Diskuse.
11. 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 4. zasedání ZO Krychnov ze dne 28.6.2011.
Ověřovateli zápisu a usnesení z 4. zasedání ZO ze dne 28.6.2011 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 4. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 28.6.2011
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 rozpočtového opatření obce.
Starosta seznámil občany s rozpočtovým opatřením obce č. 3/2011, které se
týkalo vyrovnání příjmů a výdajů z důvodu nákladů na částečné dokončení
kanalizace a bylo k nahlédnutí všem občanům ve vývěsce Obecního úřadu.
K rozpočtovému opatření obce č. 3/2011 nemá nikdo připomínek, proto je o
něm dáno hlasovat.
Hlasování přítomno 5 členů ZO, pro 5, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.

6. Projednání a schválení pořízení Spisové služby.
Starosta informoval občany o pořízení centrální Spisové služby, jejíž hlavní
činností je ukládání došlé pošty z Datových schránek. Tento program je
standardním vybavením všech obcí. Naše obec využila možnosti zažádat o dotaci,
která nám byla poskytnuta – ve výsledku se tedy jedná o využití služby centrální
Spisové služby Kolínska.
K pořízení a využití výše uvedené služby nemá nikdo připomínek, proto je
dáno hlasovat.
Hlasování přítomno 5 členů ZO, pro 5, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
7. Informace o činnosti finančního výboru.
Starosta požádal o vyjádření k činnosti finančního výboru jeho předsedu paní
Marcelu Korábkovou.
Paní Korábková informovala občany o průběhu dvou kontrol, které jsou bez
závad.
8. Informace o činnosti kontrolního výboru.
Starosta požádal o vyjádření k činnosti kontrolního výboru jeho předsedu paní
Martinu Dugovou.
Paní Dugová informovala občany o průběhu dvou kontrol, které jsou také bez
závad.
9. Různé.
Na úvod pan starosta seznámil občany s důležitým krokem Obecního úřadu – dne
9.9.2011 byla na Obecním úřadu Libodřice podepsána smlouva o sdružení
Jednotky požární ochrany Krychnov s obcí Libodřice a Polní Voděrady a
odsouhlasen příspěvek ve výši 39,- Kč na 1 obyvatele na zajištění požární
ochrany.
O této skutečnosti bylo ZO seznámeno, nikdo nemá připomínek, proto je
dáno hlasovat.
Hlasování přítomno 5 členů ZO, pro 5, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
Dále pan starosta informoval občany o dokončení prací na svodu dešťové
kanalizace v místech směrem ke spodní čekárně, kterou provedla firma Zemní
práce Pavel Chábera. Všechny požadavky obce (zhotovení kanalizace, vyčištění

kanálů a odstranění části svahu v místě autobusové zastávky) byly splněny a práce
dokončeny před stanoveným termínem. Dokončení svodu dešťové vody bude
plánováno v dalším období.
Další informace se týkala svozu odpadků, které provádí firma Nykos – od
1.10.2011 dojde ke změně – svoz odpadků bude nadále probíhat každý čtvrtek, ale
v odpoledních hodinách.
Poté pan starosta zdůraznil informaci o přistavení kontejneru na velkoobjemový
odpad, a to od 7.10. do 10.10. 2011 a dále upozornil na svoz nebezpečného
odpadu dne 8.10.2011 mezi 11:15-11:45 hod. u autobusové zastávky v naší obci.
Další informace se týkala došlé pošty:
• Obecní úřad obdržel Rozhodnutí Stavebního úřadu v Kouřimi o
připomínkách podaných p. Kopejskem k stávající FVE, možnost nahlédnutí,
• Obecní úřad obdržel informace o dražbě pozemku v Krychnovském katastru
– jedná se o část pole u potoka Blinka, jehož majitelem je pí. Slabihoudková
a p. Duchoň, dražba se koná 1.11.2011 v Brně-Veveří, možnost nahlédnutí.
Dále pan starosta poděkoval za hojnou účast na 2. brigádě – vyčištění plácku u
studny, částečné prořezání Mrchovny a vyvázání topolů a také informoval o
vysekání obecního prostranství firmou p. Zapletala.
Na závěr požádal občany o zamyšlení nad využitím Mrchovny – výsadba nových
stromků či keřů, umístění laviček apod., dále nabídl možnost pokácení suchých
stromů či bezů, ale jen po dohodě s místostarostkou nebo starostou.

Usnesení vzešlá z 5. zasedání zastupitelstva obce Krychnov dne 27.9.2011
budou samostatnou přílohou tohoto zápisu.
10. Diskuse.
Nikdo nevystoupil.
11. Závěr.
Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast na dnešním
zasedání zastupitelstva obce Krychnov.

5. zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 18:35 hodin.
V Krychnově dne 28.9.2011
………………………………
Zapisovatel: Dugová Martina

………………………………
Starosta: Heverle Petr

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

………………………………
Ověřovatel: Václav Dušek

Příloha č. 1
zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 27.9.2011
Prezenční listina
Petr Heverle
Mgr. Jana Ležalová
MUDr. Marcela Korábková
Ing. Václav Dušek
Martina Dugová

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

