
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 10.1.2007 

Přítomni:  Jeníkova, Šubr, Albertová, Mazač, Krejčí, Málek 
Omluveni: Hrdlička 
Ověřovatelé zápisu: Šubr, Ing. Málek 

Program : 

1. Kontrola závěrů z minulého jednání 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Stanovení termínu dalšího jednání 
4. Platba popelnic 
5. Odměny brigádnických hodin 
6. Poplatky-hroby 
7. Závěrečné vyhodnocení akce “Oprava části hřbitovní zdi” 
8. Kanalizace, vodovod Křečkov 
9. Plná moc-pojištění obec.majetku 
10. Informace-KÚ. 
11. Dotace Krajského úřadu pro rok 2007 
12. Informace o ÚP Středoč. kraje 
13. Informace o změnách daně z nemovitostí 
14. Úklid obecní zahrady 
15. Změna stavebního zákona 
16. Rozhodnutí MÚ Poděbrady-odbor výstavby 
17. Projednání a schválení inventury za rok 2006 
18. Sbírky zákonů 

Ad l/  
Zastupitelstvo vzalo na vědomí splnění závěrů z minulého jednání 

Ad 2/ 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu-p.Šubr, p.Albertová 

Ad 3/ 
Zastupitelstvo stanovilo termín dalšího jednání na 7.2.2007 od 17 hodin. 

Ad 4/ 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí platbu popelnic od 20.1.2007 do konce února, částka 450,-. 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí připomínku-možnost platby poplatků popelnic převodem z 
účtu. 

Ad 5/ 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo proplácení brig.hodin pro obec z původních 50,-Kč na 
80,- Kč (toto zvýšení se týká pouze fyzických osob). 
Hlasování: 6 pro 0 proti (ze 6 přítomných) 

Ad 6/ 
Zastupitelstvo pověřilo pí.Albertovou získáním informací o nových poplatcích z hrobů. 



Ad 7/ 
Starostka obce informovala zastupitelsvo o závěrečném vyhodnocení akce opravy hřbitovní 
zdi. 

Ad 8/ 
Zastupitelstvo projednalo svolání veřejné schůze “Kanalizace,vodovod Křečkov” v průběhu 
měsíce února. 
Zastupitelstvo schválilo na základě výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení, uzavření 
SOD “Vodovod Křečkov” s firmou Zepris, s.r.o. 

Ad 9/ 
Zastupitelstvo schválilo plnou moc v zastupování pojistných událostí obecního majetku obce 
Křečkov panem Herlasem. 
Hlasování: 6 pro 0 proti (ze 6 přítomných) 

Ad 10/ 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem řízení ve věci zápisu lesů na LV obce Křečkov. 
Informace podala pí. starostka. 

Ad 11/ 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s finančním rozpočtem k rozpočtům obcí pro rok 2007 s KÚ. 

Ad 12/ 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se schválením ÚP a Obecně závaznou vyhl.Střed.kraje 7/2006 
Střední Polabí. 

Ad 13/ 
Zastupitelstvo bere na vědomí změnu daní z nemovitostí. 
Informace FÚ Poděbrady jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ Křečkov. 

Ad 14/ 
Zastupitelstvo projednalo úklid zahrady OÚ. 

Ad 15/ 
Zastupitelstvo bylo seznámeno se změnou stavebního zákona, od 1.1.2007 nabývá účinnosti 
Zák.č. 183/2006 Sb. 

Ad 16/ 
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí MÚ Poděbrady-odbor výstavby -zateplení fasády 
dod.domku č.p.145 Křečkov. 

Ad 17/ 
Zastupitelstvo po projednání schválilo inventuru za rok 2006 s výhradou: 
Nebyly oceněny a vyčísleny lesní porosty a jejich hodnota na účet /031/ Zastupitelstvo přijalo 
opatření k nápravě těchto chyb, které budou odstraněny k 30.3.2007. 
Za nápravu zodpovídá: pí. Šubrová 
Zastupitelstvo schválilo, aby paní starostka Jeníková do 28.7.2007 zajistila znalecký posudek 
na lesní pozemky a lesní porosty u Ing. Ján, pozemkový úřad. 



Ad 18/ 
Sbírky zákonů 175-196 1-2 

Usnesení č. 1 / 07 
Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání 
1. Ad 5/ Schválilo výšení částky za brig hodiny z 50,- Kč na 80,- Kč. 
2. Ad 9/ Schválilo udělení plné moci panu Herlasovi v zastupování pojistných událostí obec. 
majetku. 
3. Schválilo podepsání SOD - Vodovod Křečkov- s firmou Zepris 

Ověřovatelé zápisu: Šubr, Ing. Málek 

Zápis provedla: Albertova 

 


