
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
10.6.2008 

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

Omluveni : 

Ověřovatelé zápisu: Mazač 

Program: 

1. Kontrola závěrů z minulého jednání. 
2. Volba ověřovatele zápisu. 
3. Informace-akcie společnosti Středočeská plynárenská, a.s. 
4. Informace- akce,,Vodovod a splaš. kanalizace ,,. 
5. Kontrola hospodaření školského zařízení Křečkov. 
6. Termíny jednání zastupitelstva obce . 
7. Změna ÚPD. 
8. Různé-pozemková úprava. 

- VHP 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem: 

Ad/1 
 Zastupitelstvo projednalo kontrolu závěrů z minulého jednání. 

Ad/2 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu p. Mazače. 

• Hlasování pro: 7, proti: 0 z 7 přítomných 

Ad/3 
Zastupitelstvo po projednání schválilo podání žádosti o výplatu protiplnění za účastnické 
cenné papíry společnosti -Středočeská plynárenská, a.s., ISIN 770950002269. 

• Hlasování pro: 7, proti: 0 z 7 přítomných 

Ad/4 a) 
Zastupitelstvo po projednání schválilo návrh smlouvy o dílo se splátkovým kalendářem 
-vybudování kanalizační/vodovodní přípojky na veřejném prost. pro jednotlivé nemovitosti - 
zpracované právním poradcem panem JUDr. L.Fiedlerem. 

• Hlasování pro: 7, proti: 0 z 7 přítomných 

Ad/4 b) 
Zastupitelstvo po projednání schválilo návrh smlouvy o dílo č.59/ 2008,od společnosti 
VaK Nymburk a.s., IČ: 46357009,Bobnická 712, Nymburk 288 21, 
na zhotovení vodovodních přípojek na veřejném prostranství, a pověřilo paní starostku jejím 
podpisem. 



• Hlasování pro: 7, proti: 0 z 7 přítomných 

Ad/5 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o proběhlé kontrole hospodaření 
školského zařízení MŠ a ZŠ Křečkov. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 

Ad/6 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo termíny jednání zastupitelstva obce na II. pololetí roku 
2008. 
9.9.2008, 7.10.2008, 4.11.2008, 9.12.2008, vždy od 17 hodin v prostorách obecního úřadu. 

• Hlasování pro: 7, proti: 0 z 7 přítomných 

Ad/7 
Zastupitelstvo po projednání schválilo pořízení změny územního plánu obce 
Křečkov v rozsahu návrhů podaných vlastníky pozemků: 
p.Vladislav Stuchlík a Jaroslava Stuchlíková-parc.č. 31/2 a p.č.58 v k.ú. Křečkov, 
p.Tomáš Hrdlička a pí. Jana Hrdličková-parc.č.9/ 3 v k.ú.Křečkov, 
p.Ing.Zdenek Hůla- parc.č.130/5 v k.ú.Křečkov, 
p.Petr Jeník a pí. Markéta Jeníková-parc.č.130/6 v k.ú. Křečkov, 
p.Otakar Macura a pí. Zdenka Macurová-parc.č.4/4 a4/3 v k.ú. Křečkov. 
Navrhovatelé, vlastníci pozemků podali návrh na změnu funkčního využití pozemků v 
jejich vlastnictví na území obce Křečkov pro účely výstavby nízkopodlažní obytné 
zástavby venkovského charakteru. 
Zastupitelstvo po projednání schválilo, že na úhradě za mapové podklady a projekční 
práce spojené se změnou ÚPD obce Křečkov, se obec Křečkov bude podílet 1/5 z celkové 
částky , zbylou částku budou dle § 45 odst. 4 zákona 183/2006 Sb. hradit navrhovatelé 
rovným dílem. 

• Hlasování pro: 6, proti: 0 z 7 přítomných, pí. Jeníková se zdržela hlasování 

Ad/8 
Zastupitelstvo po projednání schválilo Rozpočtové opatření č.1. 

• Hlasování pro: 7, proti: 0 z 7 přítomných 

Ad/9 
Různé - Paní starostka informovala zastupitelstvo o možnosti a výhodách pozemkové 
úpravy kú. Křečkov. Zastupitelstvo se k tomuto bodu vrátí na některém z dalších 
jednání, po předchozí konsultaci s představiteli obcí, u kterých již pozemková 
úprava proběhla nebo probíhá. 

- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost o povolení pro VHP 
na 2.pololetí roku 2008. 

Usnesení č.8/08 
Zastupitelstvo obce po projednání 

1. Ad/2 
Schválilo ověřovatele zápisu pana Mazače. 



2. Ad/3 
Schválilo podání žádosti o výplatu protiplnění za účastnické cenné papíry společnosti 
-Středočeská plynárenská, a.s., ISIN 770950002269. 

3. Ad/4a 
Schválilo návrh smlouvy o dílo se splátkovým kalendářem. 

4. Ad/4b 
Schválilo návrh smlouvy o dílo č.59/ 2008,od společnosti VaK Nymburk a.s., 
IČ: 46357009,Bobnická 712, Nymburk 288 21. 

5. Ad/6 
Schválilo termíny jednání zastupitelstva obce na II. pololetí roku 2008 

6. Ad/7 
Schválilo pořízení změny územního plánu obce Křečkov v rozsahu návrhů podaných 
vlastníky pozemků, a úhradu za mapové podklady a projekční práce spojené se 
změnou ÚPD obce Křečkov, kde se obec Křečkov bude podílet 1/5 z celkové 
částky , zbylou částku budou dle § 45 odst. 4 zákona 183/2006 Sb. hradit navrhovatelé 
rovným dílem. 

7. Ad/8 
Schválilo Rozpočtové opatření č.1. 

Zápis provedl: pí.Albertová   

 


