
 
Zápis 

 
ze  zasedání zastupitelstva obce Krchleby 

________________________________________________________________  
 
Termín konání: 30.1.2014 v 19.00 hod. 

ítomni:  lenové zastupitelstva – dle prezen ní listiny  
Nep ítomni: ing. Vl. ížek, Zd. Kaplan  - omluveni 
 
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 Dohalský a 
Miloš Dostál. Zápis ze sch ze vyhotoví starosta.  
 
Program jednání: 1.Zahájení 
   2.Informace o innosti od poslední sch ze 

3.Projednání návrhu územního plánu 
4.Projednání a schválení rozpo tového opat ení . 7     
5.Projednání koup  objektu bývalého skladu od ZD 

estavlky 
6.R zné-diskuze 
7.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 informoval zastupitelstvo o výsledku T íkrálové sbírky, která se 
uskute nila 4.1.2014 – celkem bylo vybráno 2 590,- K . Skupinku d tí – K. 
Hejhalovou, S. Myšákovou, F. ížka  vedla Z. Hejhalová. Za úsp šnou sbírku je 
pot eba všem pod kovat. Ing. Nosek p edal obci zpracovaný pasport stávajícího 
vodovodu, který je podkladem pro další jednání o jeho dalším provozování. 
Dále starosta informoval zastupitelstvo o návrhu rozpo tu na rok 2014 a 
rozpo tovém výhledu DSO Orlice.  
 
3. Obci byl p edán návrh územního plánu, který je k nahlédnutí v tišt né podob  
na obecním ú ad , nebo v elektronické podob . Územní plán bude projednáván 
18.2. 2014 na M stském ú ad  v Kostelci nad Orlicí. Zastupitelé byli upozorn ni 
na pot ebu seznámit se s návrhem a p ípadn  vznést p ipomínky nejpozd ji do 
10.3.2014. Prostudování návrhu Územního plánu obce je nutné v novat 
pat nou pozornost, protože se jedná o d ležitý materiál.  
 



4. Starosta p edložil zastupitelstvu návrh Rozpo tového opat ení  . 7, které se 
vztahuje k rozpo tu roku 2013 – jedná se o úpravu-opat ení  jednotlivých 
položek rozpo tu: 
 

íjmy 
Par. Pol.                Tis. K  
0000 1111               34,00   
0000 1112               11,50   
0000 1113                 4,50 
0000 1121               21,60 
0000 1211               39,50 
0000 1351                 2,10 
0000 1511               10,00 
Výdaje  
3111 5339                -6,00 
3113 5321              -12,90 
3399 5492                 1,12 
3631 5154                 5,00 
3639 3111               43,18 
3639 6130                 2,00 
3745 5139                 1,90 
3745 5156                 2,31 
3745 5171                 1,46 
4359 2111                 4,17 
4359 5321                 4,18 
6112 5023                 1,00 
6310 5163                 2,54 
6320 5163                 5,11 
0000 1361                 1,00 
3639 6121            -111,80 
3639 6121             368,42 
3399 5171                 0,69 
3639 6121             254,43 
3639 6121               35,18 
1031 5171                -5,00 
1032 5171               17,38 
0000 4111                -8,87 
K jednotlivým položkám a paragraf m – jejich zm nám bylo podáno vysv tlení. 
Nebylo p ipomínek a o návrhu rozpo tového opat ení bylo hlasováno. Všichni 

ítomní zastupitelé hlasovali PRO. Rozpo tové opat ení . 7 k rozpo tu roku 
2013 bylo schváleno.          
 



5. Starosta  p ednesl zastupitelstvu návrh na odkoupení objektu bývalého skladu 
ZD P estavlky v Krchlebách na parcele st. 126. Popis budovy je ve znaleckém 
posudku. Objekt je všem zastupitel m dob e znám. Budova by po p estavb  

la sloužit jako sklad obecního materiálu. Cena bude dohodou 7 tis. K . 
Zastupitel M. Dostál vznesl dotaz jak se p edpokládá získání pozemku, který 
není sou ástí budovy. Starosta na dotaz odpov l, že pozemek, který je jeho 
vlastnictvím odprodá obci za cenu 10 K /m2. Kupní smlouva na pozemek bude 
uzav ena bezprost edn  po geometrické odm ení pozemku.  Dále nebylo 
dalších dotaz . Bylo hlasováno o návrhu odkoupení bývalého skladu na 
pozemkové parcele st. 126 za cenu 7 tis. K . – všichni p ítomní zastupitelé 
hlasovali PRO. Odkoupení bylo schváleno. 
 
6. zné – diskuze. Zastupitel M. Dostál vznesl dotaz jak se p edpokládá 
s dalším pokra ováním stavby vodovodu, v jakých etapách, jakou finan ní 
náro ností. Starosta p ednesl ur itou p edstavu a navrhl , že zpracuje stru ný 
zám r dalšího pokra ování budování-respektive rekonstrukce stávajícího 
vodovodu a p edloží k diskuzi na n kterém dalším zastupitelstvu. 
 
7. Usnesení a 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 20.30 
hod.       
   
 
Zapsal: ing. Josef Myšák…..……....................................... 
 
Ov il: Miloš Dostál…….……….………………….. 
 

Ji í Dohalský….….…….……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ .36/2014 
ze zasedání zastupitelstva obce Krchleby konaného 30.1.2014. 

________________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce Krchleby: 
1. Bere na v domí informace o innosti od poslední sch ze 
2. Bere na v domí návrh územního plánu obce Krchleby 
3. Schvaluje  Rozpo tové opat ení . 7 k rozpo tu roku 2013 

íjmy 
Par. Pol.                Tis. K  
0000 1111               34,00   
0000 1112               11,50   
0000 1113                 4,50 
0000 1121               21,60 
0000 1211               39,50 
0000 1351                 2,10 
0000 1511               10,00 
Výdaje  
3111 5339                -6,00 
3113 5321              -12,90 
3399 5492                 1,12 
3631 5154                 5,00 
3639 3111               43,18 
3639 6130                 2,00 
3745 5139                 1,90 
3745 5156                 2,31 
3745 5171                 1,46 
4359 2111                 4,17 
4359 5321                 4,18 
6112 5023                 1,00 
6310 5163                 2,54 
6320 5163                 5,11 
0000 1361                 1,00 
3639 6121            -111,80 
3639 6121             368,42 
3399 5171                 0,69 
3639 6121             254,43 
3639 6121               35,18 
1031 5171                -5,00 
1032 5171               17,38 
0000 4111                -8,87 

4. Schvaluje odkoupení budovy bývalého skladu na poz. parc. st. 126, k.ú. Krchleby u 
Kostelce nad Orlicí od ZD P estavlky za cenu 7 000,- K  

5. Souhlasí s p ípravou na odkoupení pot ebné vým ry pozemku pod budovou st. 126 
za cenu 10,- K /m2 

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



 
 

 
 


