
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
7.3.2007 

Přítomni:  Jeníková, Albertová, Mazač, Krejčí ,Šubr, Hrdlička 
Omluveni: ing. Málek 
Ověřovatelé zápisu: Šubr,Mazač 

Program : 

1. Kontrola závěrů z minulého jednání 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Poplatky - pronájem hrobového místa, smlouvy 
4. C P Středočeská plynárenská,a.s. 
5. Oprava veřejného osvětlení - projekt Obnova venkova 
6. Stanovení termínu dalšího jednání 
7. Přípojky - vodovod kanalizace 
8. Informace p. Mazače - úklid zahrady 
9. Zápis lesních pozemků na LV 1 obce Křečkov 
10. Zápis o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ 
11. Sbírky zákonů a věstníky 

Ad l/  
Zastupitelstvo vzalo na vědomí splnění všech bodů z minulého jednání. 

Ad 2/ 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele dnešního zápisu - p.Subr,p.Mazač 

Ad 3/ 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s poplatkem z hrobového místa 3 Kč.za m/2.Další informace 
zjistí pan Šubr 

Ad 4/ 
Zastupitelstvo se seznámilo s cennými papíry Středočeská plynárenská a zatím se neuvažuje o 
odprodeji akcií 

Ad 5/ 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a schválilo spolufinancování při opravě veřejného osvětlení-
projekt Obnova venkova 

Ad 6/ 
Zastupitelstvo stanovilo další termín jednání na 4.4.2007 

Ad/7 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s projekty Ingas Praha na vodovodní a kanalizační přípojky 

Ad/8 
Pan Mazač seznámil zastupitelstvo s rozdělením lesa na samotěžbu a jak pokračuje úklid 
obecní zahrady.Zastupitelstvo odsouhlasilo za samotěžbu v obecním lese 80Kč za plnometr 
od průměru l0 cm Hlasování proti 0 pro 6 ze 6 přítomných 



Ad/9 
Starostka podala informaci o zápisu změny údajů katastru nemovitostí Kú Nymburk / lesních 
pozemků /na LV č. 1 obce Křečkov. 

Ad/10 
Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření školského zařízení ZŠ a MŠ. Zastupitelstvo 
po projednání uložilo školskému zařízení vzniklou ztrátu uhradit ze zlepšeného 
hospodářského výsledku v roce 2007. 

Ad/11 
Sbírky zákonů č.9-17 Veřejná správa č.6-9 Věstník vlády č.l Usnesení č. 3/07 

Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání  

1. Ad 8/ Schválilo za samotěžbu dřeva 80 Kč za plnometr 
2. Ad 10/ Schválilo uložení vzniklé ztráty z hospodářského výsledku ZŠ a MŠ ze zlepšeného 
hospodářského výsledku v roce 2007. 

Ověřovatelé zápisu.: Šubr,Mazač 
Zápis provedla: Albertová Jiřina 

 


