Zápis z 4. zasedání zastupitelstva
obce Krychnov, konaného dne 17.12.2012
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 1.12.2012.
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 Janu Ležalovou 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. Jany Ležalové a o
schválení ověřovatelů zápisu a usnesení z 4. zasedání ZO pí. Marcely Korábkové a
p. Václava Duška.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4 proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.

2. Schválení programu.
Starosta přednesl program dnešního jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usnesení z 4.zasedání
zastupitelstva obce ze dne 17.12.2012.
Schválení programu.
Schválení formy diskuse a formy hlasování.
Projednání zápisu z 3. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne
9.10.2012.
Schválení rozpočtu obce Krychnov na rok 2013.
Schválení rozpočtového opatření č. 4/2012.

Schválení obecně závazné vyhlášky obce Krychnov č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
8. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Krychnov č. 2/2012 - Požární řád
obce Krychnov.
9. Schválení plánu inventur majetku obce Krychnov.
10. Různé.
11. Diskuse.
12. Závěr.
7.

K takto navrženému programu nikdo nežádá dalších změn ani doplnění, proto
je o něm dáno hlasovat.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4 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 přítomni 4 členové ZO, pro 4 proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
4. Projednání zápisu z 3. zasedání ZO Krychnov ze dne 9.10.2012.
Ověřovateli zápisu a usnesení z 3. zasedání ZO ze dne 9.10.2012 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 3. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 9.10.2012
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. Schválení rozpočtu obce Krychnov na rok 2013.
Starosta seznámil občany s rozpočtem obce na rok 2013, který zpracovala paní
Ing. Lenka Bohutínská společně s OZ. Dále konstatoval, že rozpočet obce byl
řádně vyvěšen na EÚD a ÚD.
Rozpočet obce na rok 2013 je vyrovnaný.

K takto zpracovanému rozpočtu obce na rok 2013 nemá nikdo připomínek,
proto je o něm dáno hlasovat.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4 proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
6. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2012.
Starosta seznámil občany s rozpočtovým opatřením obce č. 4/2012, které se týkalo
vyrovnání příjmů a výdajů roku 2012.
K rozpočtovému opatření obce č. 4/2012 nemá nikdo připomínek, proto je o
něm dáno hlasovat.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4 proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
7. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Krychnov č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Starosta uvedl, že po několika jednáních s vedením firmy Nykos a také po
zaslaném vyúčtování za rok 2012 si ZO dovoluje navýšit poplatek za odpady o
200,- Kč, tedy od roku 2013 bude poplatek činit 600,- Kč na osobu za rok.
K uvedené vyhlášce č. 1/2012 nemá nikdo připomínek, proto je dáno
hlasovat.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4 proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
8. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Krychnov č. 2/2012 - Požární řád
obce Krychnov.
Starosta informoval o Požárním řádu, který ZO předala Jednotka sboru
dobrovolných hasičů. Tento řád platí ve sdružených obcích - Libodřice, Polní
Voděrady, Mančice, Krychnov.
K uvedené vyhlášce č. 2/2012 nemá nikdo připomínek, proto je dáno
hlasovat.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4 proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
9. Schválení plánu inventur majetku obce Krychnov.
Starosta dal příkaz k provedení inventarizace majetku dle plánu Inventur
schváleného v srpnu 2012.

K výše uvedenému nemá nikdo připomínek, proto je dáno hlasovat.
Hlasování přítomni 4 členové ZO, pro 4 proti 0, zdrž. hl. 0 čl. ZO.
10. Různé.
Dění v obci během roku 2012:
• údržba zeleně
• brigády a úklid obce
• vymalování OÚ, nová dlažba, oprava střechy…
• zabezpečení budovy OÚ
• oprava obecní studně
• mnoho kulturních akcí
• správa internetových stránek Janem Korábkem
• vedení kroniky Ivetou Forštovou
• sázení stromků včetně účasti v projektu Podlipanko
• dokončení kanalizace panem Cháberou – cena 250.000,- Kč (pan Chaloupka
pochválil práci pana Chábery) atd. …
Nápady do budoucna:
• odtok dešťové vody u pana Rejzka a u pana Vokouna
• oprava druhé obecní studně
• zpevnění prostor před OÚ
• vybudování dětského hřiště
• zakoupení obecního traktůrku
• oprava fasády na budově OÚ …
11. Diskuse.
• stav účtu obce k 31.12.2012 - 1.260.000,- Kč
Pan Chaloupka poděkoval za hospodaření obce s financemi.
12. Závěr.
Na závěr pan starosta poděkoval všem přítomným.

Usnesení vzešlá z 4. zasedání zastupitelstva obce Krychnov dne 17.12.2012
budou samostatnou přílohou tohoto zápisu.

4. zasedání zastupitelstva obce skončilo v 18:30 hodin.

V Krychnově dne 18.12.2012

………………………………
Zapisovatel: Ležalová Jana

………………………………
Starosta: Heverle Petr

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

………………………………
Ověřovatel: Václav Dušek

Příloha č. 1
zápisu z 4. zasedání zastupitelstva obce Krychnov ze dne 17.12.2012
Prezenční listina
Petr Heverle
Mgr. Jana Ležalová
MUDr. Marcela Korábková
Ing. Václav Dušek
Martina Dugová

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

