
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
9.9.2008 

  

Přítomni:  Jeníková, Albertová, Šubr, Mazač 

Omluveni :Krejčí, Hrdlička, Málek, 

Ověřovatel zápisu: Šubr 

Program: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Volba ověřovatele zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 14.7.2008 
4. Informace- akce,,Vodovod a splaš. kanalizace ,,. 
5. Nájemní smlouva na pronájem pozemků. 
6. Rozpočtové opatření č.2. 
7. Smlouva o užívání pozemku 30/1 
8. Žádost o vyjádření k souhrnné zprávě k návrhu na umístění stavby na parcelách 
č.475/2 KN , 475/4 a 475/5. 

9. Různé: 
- nabídka firmy Empemont na bezdrátový rozhlas 
- žádost TJ o pronájem pozemku na tréninkovou plochu. 

10. Závěr 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem: 

Ad/1: 
Zastupitelstvo po projednání schválilo program zasedání . 

• Hlasování pro: 4, proti: 0 z 4 přítomných 

Ad/2: 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu-pana Šubra. 

• Hlasování pro: 4, proti: 0 z 4 přítomných 

Ad/3: 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce ze 
 dne 14.7.2008. 

• Hlasování pro: 4, proti: 0 z 4 přítomných 

Ad/4: 
 



Starostka p. Markéta Jeníková informovala zastupitelstvo o stavu prací na akci ,,Vodovod 
 a splašková kanalizace Křečkov,,. 

Ad/5: 

Zastupitelstvo po projednání schválilo dodatek ke smlouvě uzavřenou mezi obcí 
 Křečkov a akciovou společností Poděbradská blata, se sídlem Kouty 50, 29001Poděbrady, 
 na pronájem pozemků. 

• Hlasování pro: 4, proti: 0 z 4 přítomných 

Ad/5: 
 
Zastupitelstvo po projednání schválilo dodatek ke smlouvě uzavřenou mezi obcí 
 Křečkov a akciovou společností Poděbradská blata, se sídlem Kouty 50, 29001Poděbrady, 
 na pronájem pozemků. 

• Hlasování pro: 4, proti: 0 z 4 přítomných 

Ad/6: 
 
Zastupitelstvo projednalo zápis z jednání finančního výboru ze dne 
  2.9.2008 a na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.2. viz. příloha. 

• Hlasování pro: 4, proti: 0 z 4 přítomných 

Ad/7: 

Zastupitelstvo po projednání schválilo návrh smlouvy o užívání pozemku č.30/1 v 
k.ú.Křečkov a pověřilo paní starostku jejím podpisem. 

• Hlasování pro: 4, proti: 0 z 4 přítomných 

Ad/8: 

Zastupitelstvo projednalo návrh na umístění stavby na parcelách č.475/2 KN , 475/4 a 
  475/5. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem umístění stavby a s napojením na inženýrské 
  sítě, místní komunikace a veřejné osvětlení za následujících podmínek: 

•  Při výstavbě RD budou splněny regulativy platné pro danou oblast dle ÚPD obce 
Křečkov. 

•  Po dokončení stavebních prací budou komunikace a veřejné plochy dotčené stavbou 
uvedeny do původního stavu. 

•  Výstavba bude probíhat s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků a uživatelů stávající 
zástavby, v jejichž blízkosti bude stavba probíhat. 

Ad/9: 
 
Různé: 



• Zastupitelstvo projednalo návrh firmy Empemont na bezdrátový rozhlas. 
Zastupitelstvo, vzhledem k finanční náročnosti, navrhuje zvážit jiné možnosti- 
opravy, nebo úpravy- veřejného rozhlasu a vrátit se k této problematice 
v některém z dalších zasedání. 

• Zastupitelstvo projednalo žádost fotbalového klubu na pronájem pozemku na 
tréninkovou plochu. Zastupitelstvo pověřilo pana Mazače získáním informací o 
vhodném pozemku pro tyto účely. 

Ad/10: 
 
Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 

USNESENÍ 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 9.9.2008 

1. Ad1/ Program zasedání 
Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo program zasedání. 

2. Ad2/ Volba ověřovatele zápisu 
Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo ověřovatele zápisu- p.Šubra. 

3. Ad3 /Kontrola zápisu ze dne 14.7.2008 
Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo Zápis z mimořádného zasedání 
zastupitelstva ze dne 14.7.2008. 

4. Ad 5/Nájemní smlouva na pronájem pozemků. 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo po projednání schválilo dodatek ke smlouvě uzavřenou mezi obcí 
Křečkov a akciovou společností Poděbradská blata, se sídlem Kouty 50, 
29001Poděbrady, na pronájem pozemků. 

5. Ad 6/ Rozpočtové opatření č.2 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č.2. 

6. Ad 7/ Smlouva o užívání pozemku 30/1. 
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo po projednání schválilo návrh smlouvy o užívání pozemku č.30/1 
v k.ú.Křečkov. 

Ověřovatelé zápisu: p.Šubr 

 


