
 
Zápis 

 
ze  zasedání zastupitelstva obce Krchleby 

________________________________________________________________  
 
Termín konání: 27.2.2014 v 19.00 hod. 

ítomni:  lenové zastupitelstva – dle prezen ní listiny  
Nep ítomni: ing. Vl. ížek-omluven, Zd. Kaplan, J. Dohalský 
 
1. Jednání zahájil starosta ing. Josef Myšák, p ivítal p ítomné, navrhl 
program sch ze,  ke kterému nebylo p ipomínek a byl všemi p ítomnými 
odsouhlasen. Za ov ovatele zápisu byli zvoleni zastupitelé   Ji í Bezdí ek  a 
Miloš Dostál. Zápis ze sch ze vyhotoví starosta.  
 
Program jednání: 1.Zahájení 
   2.Informace starosty za období od poslední sch ze 

3.Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí ú elového 
finan ního p ísp vku MAS nad Orlicí 
4.Projednání a schválení smlouvy o z ízení v cného b emene 
pro RWE Gas Net s.r.o.      
5.R zné-diskuze 
6.Usnesení a záv r sch ze 

Byla provedena kontrola zápisu z poslední sch ze – bez p ipomínek, zápis byl 
podepsán ov ovateli zápisu. 
 
2. Starosta podal zastupitelstvu informaci z jednání DSO Orlice konaného 
31.1.2014 – zástupce fy. EVRESTA podal informaci o možnostech vzd lávání 
v obcích do 3 tis. obyvatel a p esv oval o zapojení obcí, bylo dohodnuto 
uskute nit otevírání cyklosezóny 26.4. 014 s dojezdem v Tutlekách. Dne 
11.2.2014 se konala sch zka starost  DSO Brodec – p edseda svazku 
informoval, že bude nutné p edat RWE plynovod za cenu podepsanou ve 
smlouv  o smlouv  budoucí, tedy v cen  nedosahující ani 10% po izovací ceny, 
dále o podání žádosti o dotaci do POV kraje a bylo schváleno vystoupení svazku 
z Euroregionu Glacensis.   
 
3. Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí MAS nad Orlicí o poskytnutí 

ísp vku  ve výši 20 K  na ob ana a návrhem Smlouvy o poskytnutí ú elového 
finan ního p ísp vku. P ísp vek  bude sloužit k podpo e  financování MAS po 
dobu než se rozb hnou projekty z nového plánovacího období a MAS bude mít 

íjem z jejich administrace. Starosta doporu il schválení smlouvy vzhledem i 
k našemu zájmu udržení chodu MAS v tomto p echodném období. P ísp vek 
iní 20 K  na obyvatele k 1.1.2014 – celkem 1 860 K . O smlouv  bylo 



hlasováno. Všichni p ítomní zastupitelé hlasovali PRO. Smlouva byla 
schválena. 
  
4. Starosta p edložil zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o z ízení v cného 

emene k pozemk m parc. . 880/5 a 880/17, vedených na LV 10001 pro k.ú. 
Krchleby u Kostelce nad Orlicí a Obec Krchleby, kde obec je „povinným“ a 
RWE GasNet, s.r.o. je „oprávn ným“ ( . sml. DK-NET/OSNM/52/2014). Tato 
smlouva vychází z již schválené smlouvy o budoucí smlouv  s RWE . 
Net/OSNM/335/2012 ze dne 9.9.2012 a vztahuje se k pozemk m, kde je 
uloženo plynové potrubí ke stavebním parcelám. Cena za z ízení v cného 

emene je 500,- K . Starosta dal o smlouv  hlasovat – všichni p ítomní 
zastupitelé hlasovali PRO. Smlouva byla schválena. 
 
5. R zné – diskuze.  Starosta informoval, že místní poplatek za psy  a odpady 
bude vybírán 10.3. a 17.3. v ú edních hodinách na obecním ú ad  a požádal o 
ší ení této informace, která je již zve ejn na na informa ní tabuli.  Dále podal 
informaci o prob hlém auditu a sd lil zastupitelstvu, že je s výhradou. P. ížek 
vznesl dotaz v em byly chyby. Starosta sd lil, že asi u p ti položek rozpo tu 
nebylo erpání v souladu s upraveným rozpo tem, rozdíly nebyly však nijak 
velké a dále jsem p ed projednáním záv re ného ú tu za rok 2012 na 
elektronické desce  zve ejnil v elektronické podob  pouze Zprávu o 

ezkoumání hospoda ení obce za rok 2012 a záv re ný ú et ve zjednodušené 
form  ale chyb la úplná sestava.  
 
6. Usnesení – záv r sch ze. Zastupitelstvu bylo p edloženo ke schválení 
usnesení, o kterém bylo hlasováno. Všichni p ítomní zastupitelé hlasovali PRO. 
Usnesení bylo schváleno. Starosta pod koval za ú ast a sch zi ukon il ve 20.15 
hod.       
   
 
Zapsal: ing. Josef Myšák…..……....................................... 
 
Ov il: Ji í Bezdí ek 
 

Miloš Dostál…….……….………………….. 
 

 
 
 
 

 
 

 



USNESENÍ .37/2014 
ze zasedání zastupitelstva obce Krchleby konaného 27.2.2014. 

________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce Krchleby: 
 

1. Bere na v domí informace o innosti od poslední sch ze 
 

2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí ú elového finan ního p ísp vku 
z rozpo tu obce MAS nad Orlicí ve výši 1 860,00 K  

 
3. Schvaluje Smlouvu o z ízení v cného b emene s RWE GasNet, s.r.o.      

( pozemky parc. . 880/5, 880/17 na LV 10001, k.ú. Krchleby u Kostelce 
nad Orlicí, obec Krchleby), cena v cného b emene 500 K , . sml. DK-
NET/OSNM/52/ 

 
 
Hlasování: všichni p ítomní zastupitelé hlasovali PRO. Usnesení bylo 
schváleno. 
 
 
Starosta:………………………. 
 
 
Místostarosta:………………….. 
 
 

 
 


