zápis
z 3. zasedání zastu itelstva obce K

chnov

konaného dne 25.8.2019

Zaháiení.
hodin a přivítal všechny
3. zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta v 17:O0

přítomné.Prohlásil,žeZobylořádnésvolánoadánonavědomívšemobčanůmzveře'jněním
úřednídesce obecního úřadu
na úřednídesce obecního úřadu Krychnov a na elektronické
že Zo 'je usnášen íschopn é'
Krychnov http://www. kryc hnov.czf od 18'8'2019' Konstatuje,
obce'
neboť je přítomna nadpolovičnívětšina zastupitelstva
Řádné omluven je lng.Vít Korábek.

zastupitelstva obce Krvchnov ze dne 25'8'2019'
3 zasedání zastupitelstva
Starosta obce učinil zapisovatele a zpracovatele zápisu a usneseníz
paníRomanu šafránkovou a pana Libora
obce slečnu Veroniku Heverlovou, ověřovatele

Heverleho.Ktěmtonavrženýmnikdonežádázměn,protojedánohlasovat.
Hlasování přítomno 4 členůZo, pro 4, proti

O,

zdrženo hlasování0'

3' zasedání
Určeníovóřovatelů zápisu, zapisovatele a zpracovatele usneseníz
zastupitelstva obce Krychnov ze dne 25 8 2019'
z. Schvá lení programu.
3. Schváleníformy d isku se a hlasování'
Krychnov ze dne
4. Projednání zápisu z 2.veřejného zasedáníZastupitelstva obce
1.

5.
6.
7.
8.
9.

26.5.20L9.
Krychnov'
Schválení term ínůkonán í svatebn ích obřad ů n a rok 2020 V obci
a dohod u o
Schválenísmlouvy o budoucí smlouvě o za řízen í věcného břemene
70/5'
umístění stavby č. lV - 6025059/02 Krychnov, kabel nn' č'parc'
č'lll'
Dodatek
Kouřimsko
Schválenízměny Stanov Svazku obcí mikroregionu
Schválení rozpočtovéhoopatřeníZastupitelstva č' 3'
Schválenípodání Žádosti o dotaci na kanalizaci'

10. Různé.

11. Diskuze

K

takto navrženému programu nikdo nežádal dalšíchzměn, proto je dáno hlasovat.

Ndvrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva obce'

Hlasovánípřítomno 4 členůZo, pro 4, proti 0, zdrženo hlasování0'
I]snesení schváleno.

3) Schválení formv diskuse a formv hlasování'

diskuse probíhala na závěr'
starosta navrhuje, aby zasedáníprobíhalo dle programu a
h lasován í veřejné' Nikdo k návrhu nemá
Dále navrhuje, aby na dnešním zasedáníZo by|o
připomínek, proto je dáno hlasovat'

Núvrh usnesení:

hlasování'
Zastupitelstvo obce schvaluje formu diskuse a formu

Hlasovánípřítomno 4 členůZo, pro 4, proti O' zdrženo hlasování0'
Usnesení schváleno

4l
26.5.20L9.

26'5'2oL9 byli jmenováni:
ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedáníobce Krychnov ze dne

panVítKorábek-zápisausnesenísouhlasísprůběhemjednání,pan[iborHeverle.zápisa
usnesení souhlasí s průběhem 'iednání'

podány žádné námitky a
Proti zápisu z 2. zasedání obce Krychnov ze dne 26.5'2019 nebyly
změny ze strany Zo, proto jej zastupitelstvo schvaluje'
Usnesení schváIeno

s)
starosta informoval přítomné o termínech svatebních obřadu na rok 2020 v obci Krychnov.
Nikdo nemá připomínek proto 'ie dáno hlasovat.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krychnov schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2020 v obci
Krych nov.
Hlasování přítomno 4 členůZo, pro 4, proti 0, zdrženo hlasování0'
lJsnesení schvóleno

Starostaseznámilpřítomnésesmlouvouosmlouvěbudoucí,zřízenívěčnéhobřemenea
dohodououmístěnístavbyč.lV-12.6o75o5g/o2Krychnov,kabelnn,č.parc.70/5.Nikdonemá
připomínek proto se dává hlasovat.

Nóvrh usnesení:
břemena a dohodu o
Zastupitelstvo schvatuje smlouvy o budoucí smlouvě a zřízenívěčného
umístění stavby č.lV-12-6025059/02 Krychnov, kabel nn, č'parc'7o/5'
Hlasování přítomno 4 členůZo, pro 4, proti o, zdrženo hlasování 0'
t]snesení schváIeno

7l
starosta informoval o změně stanoV svazku obcí mikroregionu Kouřimsko Dodatek č.lll.
která
Jedná se o změnu sídla Svazku obcí mikroregionu Kouřimsko a změnu názvu instituce,
je dáno hlasovat'
svazky registruje' Nikdo nemá připomínek, proto

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krychnov souhlasí se změnou Stanov Svazku obcí mikroregionu
Kouřimsko Dodatek č.lll'
Hlasovánípřítomno 4 členÚ Zo, pro 4, proti 0, zdrženo hlasování0'
l]snesení schvóleno

8) Schválení rozpočtového opatření zastupitelstva č.3'
starosta seznámil přítomné o rozpočtovém opatření zastupitelstva č'3'
Nikdo nemá připomínek, proto je dáno hlasovat.

Návrh usnesení:
č'3'
Zastupitelstvo obce Krychnov schvalu.je rozpočtové opatřeníza5tupitelstva

Hlasovánípřítomno 4 členůZo, pro 4, proti 0, zdrženo hlasování0'
IJsnesení schvóleno

9) Schválení podání žádosti o dotaci na

si.rortu

kanalilaci'

přítomné o Jotačnívýzvě MŽP na kanalizaci. Příjem žádostíjeod

'"'*i'lr
3 1. 1.2020.

1,.LI.70!9 do

Návrh usneseni:
dotaci na kanalizaci od MZP'
Zastupitelstvo obce Krychnov schvalu'je podání žádosti o
0'
Hlasování přítomno 4 členůZo, pro 4, proti 0, zdrženo hlasování
Usnesení schváIeno
10) Různé.

Posvícen í

lnformace o kanalizaci a vodovodu - dotace
Stromy u pana Sah ulkY
šipka Pavla Jakubíka se uskuteční 1"6.1L'2oL9
Nebezpečný odpad 7.9.2019 od 11.55_ 12 ' ]'0' hodin '
Velkoobjemový kontejner a bio kontejner budou 11_13']'0'2019'
brigáda

ÍÍ/Diskuze.
Nikdo nevystou pil.
skončilo v 18:00'
Na závěr poděkoval starosta Všem přítomným. 3. zasedání zastupitelstva
hodin.

V Krvchnově dne

2

5.8.2019
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