
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
9.5.2007 

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

Program : 

1. Kontrola závěrů z minulého jednání 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 
4. Pronájem tělocvičny Z Š - aerobik 
5. Pitná voda pro Z Š 
6. Zrušení výběru zhotovitele kanalizace obce 
7. Ostatní  

o Stanovení termínu dalšího jednání 
o úprava tújí 

8. Zákoníky sbírky zákonů 
9. Závěr 

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

Ad 2/ 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu p. Šubra, p. Hrdličku 

Ad 3/ 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2006. 
Zastupitelstvo hospodaření obce schválilo. 
Hlasování pro 6, proti 0 ze 6 přítomných 

Ad 4/ 
Zastupitelstvo schválilo bezplatný nájem tělocvičny ZŠ pro ženy cvičící aerobik 
Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

Ad 5/ 
Zastupitelstvo bylo seznámeno opět s problémem pitné vody v ZŠ- zažádáno o prošetření 
Krajské hygienické stanice,územní pracoviště Nymburk. 
Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných. 

Ad 6/ 
Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení výběru zhotovitele kanalizace v obci Křečkov. 
Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

Ad/7 
Ostatní: -Zastupitelstvo stanovilo termín dalšího jednání na 6.6.2007, 17:30hod. 
-Zastupitelstvo projednalo nutnost úpravy tújí v obci (jedná se o lokalitu-u hřbitova, požární 
nádrže a u ZŠ ). Zastupitelstvo přijalo nabídku na úpravu tújí u požární nádrže a ZŠ. panem 



Jiřím Krejčím do konce července tohoto roku. 
Pan T.Hrdlička se seznámil s údržbou lávky u struhy . 

Ad/8 
Sbírky zákonů č.31- 38 
Věstník vlády č.3 
Věstník č. 3 

Ad/9 
Závěrem paní Markéta Jeníková poděkovala všem za účast a zasedání ukončila. 

Usnesení č. 5 /07 
Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání 

1. Ad 3/ -Schválilo hospodaření obce za rok 2006 
2. Ad 4/ -Schválilo bezplatný pronájem tělocvičny ZŠ.  
3. Ad 6/ -Schválilo zrušení výběru zhotovitele kanalizace v obci Křečkov. 

 


