Zápis z 4. zasedání zastupitelstva
obce Krychnov, konaného dne 28.6.2011
Přítomni, nepřítomni a omluveni:

dle presenční listiny, která je přílohou
tohoto zápisu.

Zahájení.
4. 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 20.6.2011.
Konstatuje, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina
členů zastupitelstva obce.

1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 4.
zasedání zastupitelstva obce Krychnov.
Starosta určil zapisovatelem a zpracovatelem zápisu a usnesení z dnešního 4.
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 4. zasedání ZO pí. Martiny Dugové a o
schválení ověřovatelů zápisu a usnesení z 4. 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 4.zasedání
zastupitelstva obce ze dne 28.6.2011.
Schválení programu.
Schválení formy diskuse a formy hlasování.
Projednání zápisu z 3. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne
26.4.2011.
Projednání a schválení rozpočtového opatření obce.
Informace o průběhu zpracování Studie odkanalizování a žádosti o změnu
PRVKÚK pro obec.
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 3. zasedání ZO Krychnov ze dne 26.4.2011.
Ověřovateli zápisu a usnesení z 3. zasedání ZO ze dne 26.4.2011 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 3. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 26.4.2011
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 předal slovo paní Ležalové, která seznámila občany s rozpočtovým
opatřením obce č. 2/2011, které se týká především zvýšení poplatku za psy a
Studie odkanalizování a žádosti o změnu PRVKÚK.
K rozpočtovému opatření obce č. 2/2011 nemá nikdo připomínek, proto je o
něm dáno hlasovat.
Hlasování přítomno 5 členů ZO, pro 5, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.

6. Informace o průběhu zpracování Studie odkanalizování a žádosti o změnu
PRVKÚK pro obec.
Starosta informoval občany o vypracování studie firmou INGAS PRAHA s.r.o.,
která se týká odkanalizování obce. Tato studie je pouze prvním krokem
odkanalizování (řeší kudy kanalizace povede, kolik peněz bude stát, jaký typ
čističky bude nejlepší apod.). Její vypracování je nutné k zahrnutí obce Krychnov
do plánu čistírny odpadních vod pro obec Svojšice. Cena za tuto studii, kterou
obec zaplatila činí : 18.000,- Kč.
7.Různé.
Starosta seznámil občany s dalšími informacemi:
• tvorba Územního plánu sousední obce Svojšice - informace visely po celý
měsíc na vývěsce OÚ, dále byly k dispozici a k nahlédnutí v úředních
hodinách na OÚ v Krychnově, nyní se ÚP nachází v další etapě a
v budoucnu ještě bude možnost se k němu vyjádřit,
• dokončení kanalizace za obcí – tuto činnost bude provádět pan Chábera,
jehož nabídka byla v nejnižší cenové relaci, zahájení prací bude v průběhu
srpna nebo září 2011, zároveň dojde k vyčištění kanálů,
• objednání služeb pana Zapletala, který vysekal hluboké škarpy k čekárnám,
stráně směrem na Kamhajka a údolí k motokrosové trati, jedná se o velmi
nepřístupná místa,
• nabídka cestovní agentury – umístění krátkého a stručného popisu naší obce
do míst Podlipanského kraje pro svůj nový katalog, poplatek za umístění
stručného odstavce a fotky naší obce uhradí dle včerejšího hlasování
Mikroregion Kouřimsko,
• nové kalendáře na rok 2012 s tradičními historickými fotografiemi – cena
tohoto kalendáře činí 55,- Kč, možnost zakoupení na OÚ v úředních
hodinách, dále pan starosta požádal občany o poskytnutí starých fotografií
pro kalendář na rok 2013,
• další kontejner na plasty – obec objednala na letní období další kontejner,
jelikož jeden nestačí, zároveň pan starosta upozornil na problém s odvozem
kontejneru na papír, jelikož v něm byl nasypán komunální odpad,
• 30.6.2011 proběhne stavební řízení místní FVE, ke které byla obec pozvána
a samozřejmě se zúčastní.
8. Diskuse.
Pan Sedláček se vrátil k problému dokončení kanalizace za obcí – poznamenal, že
kanalizace by měla začít od Ležalů a zmínil, že všechny kanály jsou ucpané.

Paní Ležalová zmínila narozeniny paní Šedivé a paní Chaloupkové.
Pan starosta informoval o využití peněz ze Sjezdu z Frcu na dětský výlet, zároveň
poděkoval paní Ležalové za její aktivity.
Pan Chaloupka se dotázal na fungování místního obchodu, pan starosta uvedl, že
obchod bude fungovat do srpna a od září ho přebere pravděpodobně paní
Heverlová.
Starosta poděkoval za účast na brigádě – posekání Babiččina údolí, kterého se
zúčastnili Jan Korábek, Petr Heverle, Libor Heverle a Luboš Činovec. Pan
Sedláček zmínil, že tam byly vysázeny stromky, které jsou poničené.

Usnesení vzešlá z 4. zasedání zastupitelstva obce Krychnov dne 28.6.2011
budou samostatnou přílohou tohoto zápisu.

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

4. zasedání zastupitelstva obce skončilo ve 18:50 hodin.
V Krychnově dne 28.6.2011
………………………………
Zapisovatel: Dugová Martina

………………………………
Starosta: Heverle Petr

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

………………………………
Ověřovatel: Václav Dušek

Příloha č. 1
zápisu z 4. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 28.6.2011
Prezenční listina
Petr Heverle
Mgr. Jana Ležalová
MUDr. Marcela Korábková
Ing. Václav Dušek
Martina Dugová

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

