
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
6.2.2008 

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

Program:  

1. Kontrola závěrů z minulého jednání 
2. Volba ověřovatele zápisu 
3. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavbu vodovodní a 

kanalizační přípojky-Křečkov. 
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s SÚS Kutná Hora,,Vodovod 

a tlaková splašková kanalizace + přípojky obec Křečkov,, 
5. Stanovisko ČEZ Distribuce,a.s. k žádosti obce Křečkov o připojení odběrných zařízení 

na distribuční soustavu. 
6. Úvěrová smlouva pro zajištění financování staveb ,,Vodovod a Splašková 

kanalizace Křečkov,, 
7. Žádost SDH Křečkov o příspěvek na dětský karneval 
8. Ostatní  

o Stanovisko k objízdné trase ve směru od Budiměřic na Netřebice přes Křečkov 
a Kouty. 

o Termín vrácení podepsaných výkresů kanalizačních přípojek s udáním hloubek 
nátoků do čerp.šachet od obyvatel. 

o Žádost Obce Křečkov o pokácení dřevin rostoucích mimo les. 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem: 

Ad 1/ 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí splnění všech bodů z minulého jednání. 

Ad 2/ 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu-pana Hrdličku. 

• Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 

Ad 3/ 

Zastupitelstvo po projednání schválilo 

1. Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavbu vodovodní a 
kanalizační přípojky-Křečkov. Znění výzvy se zveřejní i na webových stránkách obce 

o Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 
2. vyzvat 3 dodavatele k předložení nabídky.  

1. firmu Zepris s.r.o., U Kříže 611/1, 158 00 Praha 5 
2. firmu VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 28802 Nymburk 
3. firmu Stavitelství Procházka s.r.o., Roháčova 373, 280 02 Kolín 3 
o Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 



3. Zastupitelstvo po projednání schválilo komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi 
ve složení:  

o Hrdlička Tomáš 
o Albertová Jiřina 
o Ing. Málek Jaroslav 

� Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 

Ad 4/ 

Zastupitelstvo po projednání schválilo finanční náhradu za uložení potrubí do komunikace ve 
správě SÚS Kutná Hora, a následné podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se SÚS Kutná Hora,,Vodovod a tlaková splašková kanalizace + přípojkyobec 
Křečkov,, 

• Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 

Ad 5/ 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. k žádosti o připojení k 
distribuční soustavě. Zastupitelstvo po projednání schválilo úhradu podílů na nákladech 
spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky č.51/2006 Sb. 

• Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 

Ad 6/ 
Zastupitelstvo po projednání rozhodlo, vzhledem k riziku zvýšení úrokových sazeb 
a nutnosti spolufinancování výstavby nové infrastruktury vodovodu a splaškové 
kanalizace, využít služeb KB a.s., která jako jediný námi oslovený bankovní institut, 
byla ochotna akceptovat naše požadavky termínu a výše poskytnutí prostředků k 
zmíněnému spolufinancování. 
Zastupitelstvo po projednání zmocnilo paní starostku M.Jeníkovou k jednání 
s bankovní společností KB Nymburk o udělení úvěru k zafinancování akcí vodovod a 
splašková kanalizace Křečkov. 

• Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 

Ad 7/ 
Zastupitelstvo po projednání schválilo příspěvek místnímu SDH na dětský karneval v celkové 
výši 3 000,- Kč. 

• Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 

Ad 8/ 
Ostatní 

• Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o objízdné trase ve směru od 
Budiměřic na Netřebice přes Křečkov a Kouty. Důvodem je oprava 
mostu v obci Rašovice v průběhu roku 2008. 

• Termín odevzdání situač. výkresů s udáním hloubek nátoků do ČS od obyvatel 
stanovilo zastupitelstvo na 15.2.2008. Neodevzdané sit. 



výkresy bude zastupitelstvo považovat za souhlasné stanovisko k návrhu jednotlivých 
kanal. přípojek. 

• Zastupitelstvo projednalo žádost obce Křečkov -povolení pokácení dřevin rostoucích 
mimo les. 

Usnesení č. 2/08 
Zastupitelstvo obce K řečkov po projednání 

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

2. Ad 3/  
o Schválilo -Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pro 

stavbu vodovodní a kanalizační přípojky-Křečkov. 
o Schválilo vyzvat 3 dodavatele k předložení nabídky: 

- firmu Zepris s.r.o., U Kříže 611/1, 158 00 Praha 5 
- firmu VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 28802 Nymburk 
- firmu Stavitelství Procházka s.r.o., Roháčova 373, 280 02 Kolín 3 

o Schválilo komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení 
- Hrdlička Tomáš 
- Albertová Jiřina 
- Ing. Málek Jaroslav 

3. Ad 4/ 
Schválilo finanční náhradu za uložení potrubí do komunikace ve správě SÚS Kutná 
Hora, a následné podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
SÚS Kutná Hora,,Vodovod a tlaková splašková kanalizace + přípojky obec Křečkov,, 

4. Ad 5/ 
Schválilo úhradu podílů na nákladech spojených s připojením a se zajištěním 
požadovaného příkonu podle vyhlášky č.51/2006 Sb. 

5. Ad 6/ 
Zmocnilo paní starostku M.Jeníkovou k jednání s bankovní společností KB a.s., o 
udělení úvěru k zafinancování akcí,,Vodovod a splašková kanalizace Křečkov,,. 

6. Ad 7/ 
Schválilo příspěvek místnímu SDH na dětský karneval v celkové výši 3 000,- Kč. 

Zápis provedla: Albertová Jiřina 

 


