
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
5.9.2007 

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

Program : 

1. Kontrola závěrů z minulého jednání 
2. Volba ověřovatelů zápisu 
3. Návrh na místní úpravu provozu na komunikaci v k. ú. Křečkov,parcel.č.489/1 
4. Žádost pana Jeřábka o projednání převodu budoucích pozemních komunikací a 

veř.osvětlení na obec Křečkov, v plánované nové lokalitě- ÚP obce Křečkov. 
5. Informace “oprava veřejného osvětlení” , dotovaného z ( POV) Středočeského kraje. 
6. Diskuse 
7. Zákoníky,sbírky zákonů 

Ad 1/ 
Zastupitelstvo projednalo kontrolu závěrů z minulého jednání a konstatovalo jejich splnění. 
Hlasování pro 5 proti 0 z 5 přítomných 

Ad 2/ 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu p. Mazače, p. Málka Hlasování pro 5 proti 0 z 5 
přítomných 

Ad 3/ 
Zastupitelstvo projednalo místní úpravu provozu na komunikaci v k.ú. Křečkov-
parcel.č.489/1, a navrhlo úpravu-umístění dopravních značek omezujících vjezd a zákaz 
zastavení nákladních vozidel. Tento návrh bude předložen ke schválení obci s rozšířenou 
působností -odbor dopravy v Poděbradech. 

Ad 4/ 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost pana Jeřábka. Podrobnosti budou projednány v 
některém z dalších jednání zastupitelstva po předložení podrobné studie nákresu komunikací- 
např.jejich dostatečná šíře nutná pro dopr.obslužnost (odvoz komunálního odpadu�), včetně 
míst pro kontejnery na separační odpad. 

Ad 5/ 
Zastupitelstvo bylo informováno paní starostkou o poskytnuté dotaci (POV) Středočeského 
kraje ve výši 121 000,- Kč na akci “Oprava veřejného osvětlení”. 

Ad 6/ 
Diskuse - Zastupitelstvo během diskuse, za přítomnosti pana Maříka a Ing. Jiřího Březiny 
(VIS spol.s.r.o. Hradec Králové), hovořilo na téma změn dotačních titulů MZe, které proběhly 
v letošním roce. - Zastupitelstvo během diskuse hovořilo o nutnosti získání informací k 
poskytování sociálních a zdravotních služeb pro občany naší obce obecně prospěšnou 
společností “Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady”. Zastupitelstvo pověřilo 
p.starostku . 



Ad/7 
Sbírka zákonů č. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Veřejná správa č. 31, 32, 33, 34, 35 
Ad/8 
Sbírka zákonů č.58, 59, 60, 61 Věstník částka 5 

Usnesení č. 9/07 Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání 
1. Ad1/ Schválilo kontrolu závěrů z minulého. 
2. Ad2/ Zvolilo ověřovatele zápisu p. Mazače, p. Málka . 

Ověřovatelé zápisu: p. Málek, p.Hrdlička 

Zápis provedla: Albertová Jiřina 

 


