
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
4.7.2007 

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

Program : 

1. Kontrola závěrů z minulého jednání 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. POV 2007 - cenové nabídky na opravu veřejného osvětlení 
4. Pronájem pozemku za požár.nádrží místnímu SDH 
5. Oprava veřejných komunikací-nabídka středisko TURBO Servis 
6. Ostatní  

o informace kontrolní a finanční výbor 
o nákup zahradní sekačky 

7. Zákoníky, sbírky zákonů 
8. Závěr 

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

Ad 2/ 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele dnešního zápisu - p. Málek, p. Hrdlička 

Ad 3/ 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovými nabídkami oslovených firem na ,,opravu 
veřejného osvětlení�, dotovaného z Programu obnovy venkova (POV) Středočeského kraje. 
Nabídky podala firma: Elektro Okřínek a Bohumil Miláček Elektroservis. Zastupitelstvo po 
projednání schválilo nabídku firmy: ELEKTRO Ok řínek s.r.o. se sídlem: Okřínek 83, 
zastoupena: p. Jeník Václav, jednatel ICO: 27128270, DIC: CZ27128270. Zastupitelstvo 
schválilo přiloženou smlouvu o dílo a pověřilo p. starostku jejím podpisem. 

Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 

Ad 4/ 
Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemku za požární nádrží pro SDH. 

Ad 5/ 
Zastupitelstvo projednalo nabídku na opravu místních komunikací firmou TURBO servis. 
Vzhledem k plánované realizaci stavby vodovodu a kanalizace v obci, tuto nabídku prozatím 
odmítlo. 

Zastupitelstvo pověřilo pana Hrdličku k získání informací u SÚS Kutná Hora, o nutných 
opravách komunikací v naší obci. 



Ad 6/ 
Kontrolní a finanční výbor podal zastupitelstvu informaci o kontrolách provedených ve dnech 
9.7.-11.7.2007. Zastupitelstvo projednalo a schválilo nutnost nákupu zahradní sekačky. 

Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 

Ad/7 
Veřejná správa 20,21,22,23,24,25,26 Sbírky zákonů 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 

Usnesení č. 7/07 Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání 
1. Ad3/ Schválilo firmu Elektro Okřínek na opravu veřejného osvětlení. 
2. Ad4/ Schválilo pronájem pozemku SDH 
3. Ad6/ Schválilo nákup zahradní sekačky: SABO - typ 1ZT 43-A Ekonomy, za cenu: 19920,- 
Kč 

Ověřovatelé zápisu: p. Málek,p.Hrdlička 

Zápis provedla: Albertová Jiřina 

 


