
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
6.5.2008 

Přítomni:  Jeníková, Albertová, Mazač, Šubr, Hrdlička,Krejčí 

Omluveni : Málek 

Ověřovatelé zápisu: Krejčí 

Program: 

1. Kontrola závěrů z minulého jednání. 
2. Volba ověřovatele zápisu. 
3. Žádost společnosti Poděbradská blata a.s. o napojení na nově budovaný 

vodovod. 
4. ,,Vodovod a splaš. kanalizace ,, 
5. POV Středočeského kraje. 
6. Uzavření MŠ Křečkov- prázdninový provoz. 
7. Různé. 
8. Diskuse. 
9. Závěr. 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem  

Ad 1/ 
Zastupitelstvo projednalo kontrolu závěrů z minulého jednání. 

Ad 2/ 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu p. Krejčího 

• Hlasování pro: 6, proti: 0 z 6 přítomných 

Ad 3/ 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost o připojení areálu farmy Křečkov-společnosti 
Poděbradská blata a.s., na nově budovaný vodovodní řad ( v délce cca 100 metrů). 

Ad 4/ 
a) 
Zastupitelstvo projednalo základní boby splátkového kalendáře ke 
smlouvám o dílo-vybudování kanalizační/vodovodní přípojky na veřejném prost. pro 
jednotlivé nemovitosti. 
Zastupitelstvo doporučilo paní starostce předložit návrh smlouvy se základními body ke 
zpracování právnímu poradci panu JUDr. L.Fiedlerovi. 
Zastupitelstvo schválilo možnost využití splátkového kalendáře ke smlouvám o dílo-
vybudování kanalizační/vodovodní přípojky na veřejném prost. pro jednotlivé nemovitosti, 
pouze pro samostatně žijící důchodce. 

•  Hlasování: 5 pro, 1 proti, ze 6 přítoných 



b) 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení od společnosti Vodovody a kanalizace 
Nymburk a.s., týkající se nemožnosti plnění předmětu zakázky malého rozsahu ,,Vodovodní a 
kanalizační přípojky Křečkov,, v plném rozsahu. 
Zastupitelstvo po projednání, především vzhledem k návaznosti a plynulosti na pokračující 
stavbu hlavních řadů vodovodu a kanalizace, rozhodlo přijmout návrh společnosti VaK 
Nymburk a.s., IČ: 46357009,Bobnická 712, Nymburk 288 21, k uzavření SOD pouze na 
provedení vodovodních přípojek na veřejném prostranství. 

• Hlasování pro: 6, proti: 0 z 6 přítomných 

c) 
Zastupitelstvo po projednání, s přihlédnutím k výše zmiňovaným okolnostem, rozhodlo 
vybrat firmu 
ZEPRIS s.r.o., IČO: 25117947, Do Koutů 1897/3,1143 00 Praha 4- Modřany, jako dodavatele 
stavby kanalizační přípojky Křečkov, která se na základě protokolu jednání hodnotící komise 
pro výběr nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ,,Vodovodní a kanalizační 
přípojky Křečkov,, umístnila na druhém místě. 

• Hlasování pro: 6, proti: 0 z 6 přítomných 

Ad 5/ 
Starostka paní M.Jeníková informovala zastupitelstvo obce o přidělení dotace 
           z Programu obnovy venkova Krajského úřadu Středočeského kraje 
           na akci „Oprava veřejného osvětlení -II.etapa” v celkové výši 134.000,-Kč. 

Ad 6/ 
Zastupitelstvo schválilo uzavření MŠ v době letních prázdnin od 7.7.2008 do 15.8.2008. 

• Hlasování pro: 6, proti: 0 z 6 přítomných 

Ad 7/ 
Různé: 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádosti vlastníků pozemků o změnu závazné části 
plánovací dokumentace obce Křečkov -žádosti podány u pozemků :stp.č. 31/2 a 
p.č.58,č.318/2, 318/3 a část 318/1, p.č. 130/5 a 130/6, v k.ú. Křečkov. 

Ad 8/ 
Diskuse: 
Pan J.Krejčí vznesl připomínku k nepořádku v obci způsobeného zemědělskou 
technikou vyjíždějící na silnici III.třídy z přilehlých polí, která obhospodařuje 
firma Poděbradská blata a.s. 
Usnesení č. 7/08 
Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání 

1. Ad 2/ 
Schválilo ověřovatele zápisu pana Krejčího 

2. Ad 4/ a) 
Schválilo základní boby splátkového kalendáře ke 



smlouvám o dílo-vybudování kanalizační/vodovodní přípojky na veřejném prost. pro 
jednotlivé nemovitosti 

3. Ad 4/ b) 
Rozhodlo přijmout návrh společnosti VaK Nymburk a.s., 
IČ: 46357009,Bobnická 712, Nymburk 288 21, k uzavření SOD pouze na provedení 
vodovodních přípojek na veřejném prostranství. 

4. Ad 4/ c) 
Schválilo výběr firmy ZEPRIS s.r.o., IČO: 25117947, Do Koutů 1897/3, 
1143 00 Praha 4- Modřany, jako dodavatele stavby kanalizační přípojky Křečkov. 

Zápis provedl: p.Albertová 

 


