
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
9.1.2008 

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

Program: 

1. Kontrola závěrů z minulého jednání 
2. Volba ověřovatele zápisu 
3. Pojištění lesních porostů v majetku obce 
4. Příspěvek obyvatel na veřejnou část vodovodní a kanalizační sítě 
5. Ostatní  

o Odpadový systém obce pro rok 2008-termín plateb poplatků za komunální 
odpad 

o Smluvní zapojení právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání do 
odpadového systému zavedeného obcí 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem: 

Ad1/ 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí splnění všech bodů z minulého jednání. 

Ad2/ 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu-pana Krejčího. 

• Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

Ad3/ 
Zastupitelstvo po projednání schválilo návrh p. Herlase na pojištění lesních porostů v majetku 
obce- Česká pojišťovna a.s. 

• Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

Ad4/ 
Zastupitelstvo po projednání schválilo: 

a) příspěvek obyvatel na veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky v celkové výši 19 
000,-Kč/pro jedno č.p., event. bytovou jednotku. 

• Hlasování pro 4 proti 0,zdrželi 2, ze 6 přítomných 

b) z celkové částky 19 000,- Kč 

• -13 000,-Kč na veřejnou část kanalizační přípojky pro jedno č.p.event. bytovou 
jednotku. 

• 6 000,-Kč na veřejnou část vodovodní přípojky pro jedno č.p.event. bytovou jednotku 



• Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

c) Návrh Smlouvy o dílo - vybudování vodovodní přípojky 

a 

Smlouvy o dílo-vybudování kanalizační přípojky na veřejném prostranství. 

• Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

d) u jednotlivých nemovitostí, které žádali o obě přípojky, možnost rozdělení plateb 
příspěvku na dvě části. Každá část odpovídá celkové částce jednotlivé přípojky 
(vodovodní nebo kanalizační). Splatnost první částky ( za kanalizační přípojku) při podpisu 
smlouvy, splatnost druhé částky (za vodovodní přípojku) nejpozději do 31.7.2008. 

• Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

Ad5/  

Ostatní 

• Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení TS Nymburk o platnosti známek 
-2007- za svoz komunál. odpadu ( popelnice) do konce února 2008, a zahájení plateb 
poplatků za svoz komunál. odpadu na rok 2008 od 1/2 ledna. 

• Zastupitelstvo projednalo zapojení právnických a fyzických osob oprávněných k 
podnikání do odpadového systému zavedeného obcí. 

Usnesení č. 1/08 
Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání: 

1. Ad 2/ 
Schválilo ověřovatele zápisu- p.Krejčího 

2. Ad 3/Schválilo návrh p. Herlase na pojištění lesních porostů v majetku obce- 
Česká pojišťovna a.s. 

3. Ad 4/  

a) Schválilo příspěvek obyvatel na veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky ve 
výši 19 000,-Kč/pro jedno č.p. event. bytovou jednotku. 

b) Schválilo z celkové částky 19 000,- Kč 
-13 000,-Kč na veřejnou část kanalizační přípojky pro jedno č.p. event. bytovou 
jednotku. 
-6 000,-Kč na veřejnou část vodovodní přípojky pro jedno č.p. event. bytovou 
jednotku 

c) Schválilo návrh Smlouvy o dílo- vybudování vodovodní přípojky a Smlouvy o dílo-
vybudování kanalizační přípojky na veřejném prostranství. 



d) Schválilo možnost rozdělení plateb příspěvku na vodovodní a kanal.přípojku pro 
jednu nemovitost na dvě části. Splatnost první částky (kanal.přípojka) při podpisu 
smlouvy, splatnost druhé částky (vodovod.přípojka) nejpozději do 31.7.2008.  

Ověřovatelé zápisu: p. Krejčí 
Zápis provedl: p.Mazač 

 


