Usnesení
z 1. zasedání zastupitelstva obce Krychnov
konaného dne 26.2.2013.
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 ze 4. zasedání ZO ze dne
17.12.2012.

č.5

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení ze 4. zasedání
zastupitelstva obce Krychnov konaného dne 17.12.2012, jeho doplnění a
stanovení závazných ukazatelů na paragrafy rozpočtové skladby (bod č. 5
výše uvedeného usnesení).

č.6

Zastupitelstvo obce schvaluje zplnomocnění starosty k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření.
Zplnomocnění starosty v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření do výše 50.000,- Kč, která může starosta obce
samostatně provádět v případě nutných výdajů, kdy je schválení
rozpočtového opatření nezbytné a výdaj musí být realizován.
Rozpočtová opatření v částkách nad 50.000,- Kč může starosta obce
samostatně provádět jen v případech:
a)
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů a ostatních příjmů,
b)
kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále
když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,

c)
úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a
další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má
jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším
zasedání ZO konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.

č.7

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013.

č.8 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení bankovního účtu u ČNB.
č.9 Různé.
Seznámení s výsledkem přezkoumání hospodaření obce Krychnov za rok
2012
Starosta požádal paní Janu Ležalovou o seznámení s výsledkem přezkoumání
hospodaření obce Krychnov za rok 2012.
Paní Ležalová uvedla, že při přezkoumání hospodaření obce Krychnov za rok
2012 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
Došlá pošta
• rekonstrukce domu č.p. 26 - majitelé Hromádkovi
• vojenská technika
- nabídka od vojáků získat zdarma vojenskou techniku
- vše je zatím v jednání
- vojenská technika bude v držení obce 5 let, po tuto dobu s ní není
možné nakládat (většinou nefunkční stroje)
- po uplynutí této doby se stává majetkem obce a je možné ji nějakým
způsobem využít
č.10 Diskuse.
Pan Strnad upozornil na problém s odtokem vody a s usazováním bahna u
„křížku“. Prodiskutováno několik možností, zatím nedořešeno.
Pan Chaloupka se zeptal na kvalitu vody v obecní studni. Pan starosta sdělil, že
voda ve studni u Rejzků je pitná a velmi kvalitní (proveden rozbor vody).

Pan Chaloupka se ptal na možnost zavedení plynu do obce či pořízení větrné
elektrárny. Prodiskutováno, finančně náročné.

……………………….
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).

