Usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva obce Krychnov
konaného dne 21.5.2013.
2. zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta a přivítal všechny
přítomné.
č.1

Starosta obce určil zapisovatele a zpracovatele zápisu a usnesení z 2.
zasedání zastupitelstva obce paní Martinu Dugovou, ověřovatele paní
Marcelu Korábkovou a pana Václava Duška.

č.2

Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. 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 ze 1. zasedání ZO ze dne
26.2.2013.

č.5

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012 s výhradou a přijímá nápravná
opatření: přijímá systémová opatření tak, aby příště bylo při
schvalování rozpočtu postupováno v souladu se zákonem.

Závěr zprávy:
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c): § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
•
Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet
schvalován jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový (ve skutečnosti
byl rozpočet na rok 2012 vyrovnaný).

č.6 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Krychnov
k 31.12.2012 za účetní období 1.1.2012-31.12.2012.
č.7

Různé.
• vojenská technika
- v držení obce Tatra 148 (není určena k podnikání, pouze pro účely
obce, funkční)
- možnost získání další techniky – nakladač

•
•
•
•
•
•
•

končí termín pro platbu odpadů
poděkování za brigádu
vyroben kolotoč pro děti (výroba pan Ležal, zpracování dřeva pan Strnad)
plánovaná oprava obecní zdi u Jandáků
nabídka na zvelebení kapličky (kresba na zeď) – Hromádkovi
na letní období bude přidán kontejner na plasty
ZO přijalo rozpočtové opatření č. 1/2013 schválené starostou obce.

č.8 Diskuse.
Diskuse probíhala k plánované akci - „SJEZD Z FRCU“.

……………………….
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).

