Usnesení
z 1. zasedání zastupitelstva obce Krychnov
konaného dne 3.4.2012.
1. zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta a přivítal všechny
přítomné.
č.1

Starosta obce určil zapisovatele a zpracovatele zápisu a usnesení z 1.
zasedání zastupitelstva obce paní Martinu Dugovou, ověřovatele paní
Marcelu Korábkovou a pana Václava Duška.

č.2

Zastupitelstvo obce schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva obce.

č.3

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby diskuse probíhala na závěr a aby
hlasování ZO bylo veřejné – zvednutím ruky.

č.4

Zastupitelstvo schvaluje zápis a usnesení z 7. zasedání ZO ze dne
29.12.2011.

č.5+č.6 ZO přijímá zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
schvaluje závěrečný účet obce s výhradou a přijímá nápravné
opatření.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012.

č.7

č.8 Různé.
•
•
•
•
•
•
•
•

Informace o dění v naší obci:
budova OÚ byla po dlouhých letech zkolaudována
byla provedena oprava obecní studně (oprava druhé studně je již
naplánována)
byl proveden rozbor vody obecní studně – vodu je možno použít jako
pitnou
na podzim se připravuje dokončení kanalizace za obcí a umístění
nástupního ostrůvku
21. 4. 2012 se bude konat brigáda (natření obecní studně, sázení stromů,
hrabání listí…) a bude připraven kontejner na listí od pana Šafránka
ve dnech 13. - 15. 4.2012 bude přistaven velkoobjemový kontejner
(informace ve schránkách)
zmíněn úbytek a přírůstek obyvatel obce
poděkování za vysázení jarních květin a údržbu kapličky, pomníku,
čekárny…, ale také předzahrádek

•
•
•
•
•

zmíněny připravované kulturní akce – Čarodějnice, Sjezd z Frcu…
3 firmy požádány o zpracování nabídky na opravu střechy OÚ
zakoupení obecního grilu – možnost zapůjčení
přes léto bude přistaven další kontejner na plasty
„Přátelé sudu“ provedou opravy OÚ (malování, venkovní opravy….)

č.10 Diskuse.
Paní Forštová se ptala, zda by bylo možné zakrátit javor, který má před
domem. Pan starosta odpověděl, že ano.

……………………….
Zapisovatel: Martina Dugová
………………………..
Ověřovatel: Václav Dušek

…………………..
Starosta: Petr Heverle
……………………..
Ověřovatel: Marcela Korábková

(Toto usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění).

