Usnesení
z 3. zasedání zastupitelstva obce Krychnov
konaného dne 9.10.2012.
3. zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta a přivítal všechny
přítomné.
č.1

Starosta obce určil zapisovatele a zpracovatele zápisu a usnesení z 3.
zasedání zastupitelstva obce paní Martinu Dugovou, ověřovatele paní
Marcelu Korábkovou a pana Václava Duška.

č.2

Zastupitelstvo obce schvaluje program 3. 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 2. zasedání ZO ze dne
17.7.2012.

č.5

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012.

č.6

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy k elektronické spisové
službě.

č.7

Informace občanům o dění v obci:
• volby do zastupitelstev krajů – 12. a 13. října 2012
• velkoobjemový kontejner – informace ve schránkách
• dne 27.10. 2012 sázení ovocných stromů v Dolíku (financováno ze
získané dotace), občerstvení zajištěno, podrobnější informace budou ve
schránkách
• opravena budova OÚ – střecha, okapy, zabezpečení OÚ, vnitřní omítky,
nová dlažba, vymalováno – poděkování paní Korábkové, která zajistila a
dohlížela na řemeslníky
• nový poskytovatel internetu pro OÚ
• poděkování Jiřímu Ležalovi st. a Jiřímu Ležalovi ml. za údržbu obce
• poděkování panu Činovcovi za pomoc při sekání obecní zeleně
• nové pohledy obce – na jaře zpracuje pan Ebr
• nutné zvýšení poplatků za odpady pro rok 2013.

č.8 Diskuse.
Dotaz pana Chaloupky, zda bude kanalizace dokončena až k hlavní silnici a
na termín zahájení prací.
Pan starosta odpověděl, že kanalizace bude dokončena až k hlavní silnici, kde
bude vytvořena čistící jímka zakrytá panely. Tyto panely budou sloužit jako
nástupní ostrůvek autobusové dopravy. Dále uvedl, že práce budou zahájeny do
14-ti dnů.

……………………….
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).

