Zápis z 1. zasedání zastupitelstva
obce Krychnov, konaného dne 3.4.2012
Přítomni, nepřítomni a omluveni:

dle presenční listiny, která je přílohou
tohoto zápisu.

Zahájení.
1. 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 16.3.2012.
Konstatuje, že ZO je usnášeníschopné, neboť jsou přítomni všichni členové
zastupitelstva obce.

1. Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 1.
zasedání zastupitelstva obce Krychnov.
Starosta určil zapisovatelem a zpracovatelem zápisu a usnesení z dnešního 1.
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 1. zasedání ZO pí. Martiny Dugové a o
schválení ověřovatelů zápisu a usnesení z 1. 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 1.zasedání
zastupitelstva obce ze dne 3.4.2012.
Schválení programu.
Schválení formy diskuse a formy hlasování.
Projednání zápisu z 7. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne
29.12.2011.
Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2011.
Seznámení s výsledky závěrečné zprávy auditu obce za rok 2011.
Schválení rozpočtového opatření 1/2012.

8.

Různé:
• kolaudace obecního úřadu
• připravované dokončení kanalizace
• oprava obecních studní
• brigáda, sázení stromů
• kulturní akce
• velkoobjemový kontejner
9. Diskuse.
10. Závěr.

K takto navrženému programu včetně projednání a schválení výše uvedeného
dodatku 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 7. zasedání ZO Krychnov ze dne 29.12.2011.
Ověřovateli zápisu a usnesení z 7. zasedání ZO ze dne 29.12.2011 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 7. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne
29.12.2011 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 za rok 2011.
Starosta informoval o hlavním bodu programu – projednání a schválení
závěrečného účtu obce, s jehož výsledkem se mohl každý občan seznámit na ÚD a
EÚD.

K závěrečnému účtu obce za rok 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. Seznámení s výsledky závěrečné zprávy auditu obce za rok 2011.
Starosta požádal paní Janu Ležalovou o seznámení s výsledky závěrečné zprávy
auditu obce za rok 2011.
Paní Ležalová zmínila závady auditu (4 nedostatky) a podotkla, že uvedená zpráva
byla také k nahlédnutí na OÚ. Dále poděkovala účetní obce za odvedenou práci.

ZO přijímá zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a schvaluje
závěrečný účet obce s výhradou a přijímá nápravné opatření.
7.Schválení rozpočtového opatření 1/2012.
Starosta seznámil občany s rozpočtovým opatřením obce č. 1/2012, které se týkalo
vyrovnání příjmů a výdajů roku 2012.
K rozpočtovému opatření obce č. 1/2012 nemá nikdo připomínek, proto je o
něm dáno hlasovat.
Hlasování přítomno 5 členů ZO, pro 5, proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
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….)
9. Diskuse.
Paní Forštová se ptala, zda by bylo možné zakrátit javor, který má před domem.
Pan starosta odpověděl, že ano.
10. Závěr.
Na závěr pan starosta poděkoval všem přítomným.

Usnesení vzešlá z 1. zasedání zastupitelstva obce Krychnov dne 3.4.2012
budou samostatnou přílohou tohoto zápisu.

1. zasedání zastupitelstva obce skončilo v 18:55 hodin.

V Krychnově dne 8.4.2012
………………………………
Zapisovatel: Dugová Martina

………………………………
Starosta: Heverle Petr

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

………………………………
Ověřovatel: Václav Dušek

Příloha č. 1
zápisu z 1. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 3.4.2012
Prezenční listina
Petr Heverle
Mgr. Jana Ležalová
MUDr. Marcela Korábková
Ing. Václav Dušek
Martina Dugová

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

