
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
2.4.2008 

Přítomni:  Jeníková, Albertová, Mazač, Málek, Šubr 

Omluveni : Hrdlička,Krejčí 

Ověřovatelé zápisu: Šubr 

Program: 

1. Kontrola závěrů z minulého jednání 
2. Volba ověřovatele zápisu 
3. Pořízení změny ÚP obce 
4. Cenné papíry 
5. Dodatek smlouvy- Centrum Sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 
6. Ostatní 

    - Informace o probíhající stavbě Vodovod a kanalizace Křečkov. 
    - Svoz nebezpečného odpadu. 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem: 

Ad/1 
Zastupitelstvo projednalo kontrolu závěrů z minulého jednání 

Ad/2 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu p. Šubra. 

• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

Ad/3 
a) Zastupitelstvo po projednání a na základě podnětů vlastníků pozemků schválilo 
pořízení změn ÚP obce Křečkov. 

• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

b) Zastupitelstvo po projednání zmocnilo paní starostku M.Jeníkovou, jako zástupce pro 
spolupráci s pořizovatelem (odbor územního plánování Poděbrady) dle § 6 odst.5 
písm. f, zák.183/2006 Sb.(stavební zákon) a následně § 49 odst.1 a § 53 odst.1, 
zák.183/2006 Sb., ve věci změn ÚP obce Křečkov. 
Zastupitelstvo obce doporučilo podání žádosti na odbor územního plánování 
měs.Poděbrad, jako pořizovatele změn ÚP obce Křečkov. 

• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

c) Zastupitelstvo po projednání schválilo zpracovatele změny ÚP obce Křečkov 
-pana Ing. Martina Samohrda, firmy: Projektová kancelář R-Projekt ,Klumparova 565, 
Hradec Králové, IČ: 44449160. 
  



Ad/4 
Zastupitelstvo po projednání schválilo podání žádosti o výplatu protiplnění za účastnické 
cenné papíry společnosti -Středočeská energetická a.s., ISIN 770950000784. 

• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

Ad/5 
Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku ke smlouvě o poskytování sociálních a 
zdravotních služeb od společnosti- Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady. 
Vzhledem k malému počtu klientů z řad občanů naší obce, kteří využívají služeb této 
společnosti, rozhodlo zastupitelstvo návrh dodatku neakceptovat. 

Ad/6 
Paní starostka podala informace o probíhající stavbě ,,Vodovod a splaš.kanalizace”. 
Práce pokračují protlaky vodovodních a kanalizačních řadů uložených v místních 
komunikacích s osazováním ČS. V průběhu měsíce května budou práce pokračovat 
osazováním ČS a následně potlaky hl.řadů pod silnicí III. třídy ve správě SÚS Kutná Hora. 

Usnesení č. 5/08 
Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání 

1. Ad/2 Zvolilo ověřovatele zápisu p. Šubra. 
2. Ad/3 a) Schválilo pořízení změny ÚP Křečkov. 
3. Ad/3 b) zmocňuje paní starostku M.Jeníkovou, jako zástupce pro spolupráci 

s pořizovatelem dle § 6 odst.5 písm. f, zák.183/2006 Sb.(stavební zákon) 
a následně § 49 odst.1 a § 53 odst.1, zák.183/2006 Sb., ve věci změn 
ÚP obce Křečkov. 

4. Ad/3 c) Zastupitelstvo po projednání schválilo zpracovatele změny ÚP obce Křečkov 
-pana Ing. Martina Samohrda, firmy: Projektová kancelář R-Projekt , 
Klumparova 565, Hradec Králové, IČ: 44449160. 

5. Ad/4 Schválilo podání žádosti o výplatu protiplnění za účastnické cenné papíry 
společnosti -Středočeská energetická a.s., ISIN 770950000784. 

Zápis provedla: pí. Albertová 

 


