
                   
 
  Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 10.3.2009 
 ________________________________________________                
 
 
 
      Přítomni:  Jeníková, Mazač, Málek, Albertová, Krejčí, Šubr 
       Omluveni : Hrdlička,  
 
       Ověřovatel zápisu: p.Krejčí   
         
 
Program: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatele zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 13.1.2009. 
4. Návrh rozdělení hospodářského výsledku Školského zařízení. 
5. Kontrolní výbor. 
6. Smlouva o výpůjčce infrastrukturního zařízení. 
7. CzechPOINT – Kontaktní místo.  
8. Změna ÚPD obce Křečkov. 
9. Výhled-záměr MŠ.  
10. Koupě vozu pro SDH Křečkov. 
11. Zrušení pronájmu zemědělské půdy. 
12. Různé-digitální pasportizace hrobových míst 
               -úprava zeleně 
               -pokácení švestek na Lantové cestě 
               -výsuvný žebřík  
13. Závěr. 

 
 
 
 
 
 
           Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem: 
  
  Ad1/ Zastupitelstvo po projednání schválilo program zasedání . 
  
 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
    
   Ad2/ Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu-pana Krejčího.    
    
            Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 



 
 Ad3/  Zastupitelstvo projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce ze 

 dne 13.1.2009. 
 
           Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
 Ad4/ Zastupitelstvo po projednání schválilo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku  
 Školského zařízení do fondů.  
 Fond odměn:   1855,-      Kč 
 Fond rezervní : 7500,03,-Kč 
 

Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
  

Ad5/ Zastupitelstvo projednalo zápis kontrolního výboru ze dne 22.1.2009. 
 
 
 
Ad6/ Zastupitelstvo po projednání schválilo smlouvu o výpůjčce infrastrukturního zařízení  
         č. 1/2009 uzavřenou mezi obcí Křečkov a firmou VaK Nymburk. 
 
 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
Ad7/ Paní starostka informovala zastupitelstvo o platnosti zákona č.300/2008 Sb.  
 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
          Zastupitelstvo po projednání schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
realizaci projektu „Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo“ v rámci Integrovaného 
operačního programu, prioritní osa 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl 
Konvergence, oblast podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, výzva č. 02 E-
Goverment v obcích – CzechPOINT – Kontaktní místa. 
 
 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
Ad8/ Zastupitelstvo projednalo změny ÚPD obce Křečkov. 
         Pan M. Mazač podal návrh na vložení dalších pozemků do předmětné změny,  
         za  předpokladu, že tyto pozemky budou ve vlastnictví obce. 
 
  

 
Ad9/ Zastupitelstvo po projednání schválilo záměr ,, Rekonstrukce OÚ a výstavba nové MŠ ,,. 
         Výstavba zmiňované stavby na pozemcích st.58, 74/6, 74/7 v k.ú. Křečkov, bude 
          realizována za předpokladu zajištění dotačních prostředků.  
 
 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 



Ad10/ Zastupitelstvo po projednání schválilo zakoupení 9ti místného osobního automobilu 
           Renault Master combi pro SDH Křečkov. 
 
 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
Ad11/ Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost pana Reka o zrušení pronájmu zemědělské půdy na 
  pozemcích u místního hřbitova. 
 
 
Ad12/ Různé- Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy VDG a.s na pasportizaci hrobových míst,  
                        a rozhodlo prozatím této nabídky nevyužít. 
 
           - Zastupitelstvo po projednání schválilo údržbu lip na návsi, která bude provedena 
                        odborným prořezem od firmy:  
                        Tomáš Urban-Ošetření zeleně ve výškách,  
                                  IČ: 676 15 244, Rašovice 66. 
    
  Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
            

- Zastupitelstvo po projednání rozhodlo vyhovět žádosti pana Bartoše, o pokácení 
      3 kusů ovocných stromů o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm  

                nad zemí a souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 na na hranicích 
        pozemků par.č. 516 a 475/2 v k.ú. Křečkov, za předpokladu výsadby 10 kusů 
       okrasných dřevin. Datum i místo výsadby bude předem dohodnuto se zástupcem 
       obce.  
 
  Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
- Zastupitelstvo po projednání schválilo prodej nefunkčního výsuvného žebříku  
      panu Krumpholci J.za cenu šrotu cca-2000,-. 
 
  Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných   
 
 
- Zastupitelstvo pověřilo paní místostarostou J.Albertovou průzkumem trhu 
       v oblasti-nabídky  modernizace veřejného rozhlasu.  

 
 
 
 
 

Ad13/ Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 
 
 
 



 
 
 
   USNESENÍ 
    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 10.3.2009 
--------------------------------------------------------------------------------        
           
        Ad1/ Program zasedání 
       Usnesení č. 1 
     Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo program zasedání. 
 
 
        Ad 2/ Volba ověřovatele zápisu 
        Usnesení č. 2    
                Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo ověřovatele zápisu- p.Krejčího. 
 
 
        Ad3/ Kontrola zápisu ze dne 13.1.2009 
        Usnesení č. 3 
     Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo Zápis ze zasedání 
               zastupitelstva ze dne 13.1.2009. 
 
 
        Ad 4/  Návrh rozdělení hospodářského výsledku Školského zařízení. 
        Usnesení č. 4 
                 Zastupitelstvo po projednání schválilo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku  
      Školského zařízení do fondů.  
      Fond odměn:   1855,-      Kč 
      Fond rezervní : 7500,03,-Kč 

 
 

Ad 6/  Smlouva o výpůjčce infrastrukturního zařízení. 
           Usnesení č. 5 

  Zastupitelstvo po projednání schválilo smlouvu o výpůjčce infrastrukturního 
                        zařízení č. 1/2009 uzavřenou mezi obcí Křečkov a firmou VaK Nymburk. 
 
 

 Ad 7/  CzechPOINT – Kontaktní místo.  
                       Usnesení č. 6 
        Zastupitelstvo po projednání schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na  
 realizaci projektu „Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo“ v rámci 
 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné 
 správě – Cíl Konvergence, oblast podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, 
 výzva č. 02 E-Goverment v obcích – CzechPOINT – Kontaktní místa. 

  
 

 



      Ad 9/  Výhled-záměr MŠ.  
  Usnesení č. 7 
     Zastupitelstvo po projednání schválilo záměr,, Rekonstrukce OÚ a výstavba nové MŠ,,. 
               Výstavba zmiňované stavby na pozemcích st.58, 74/6, 74/7 v k.ú. Křečkov, bude 
                realizována za předpokladu zajištění dotačních prostředků.  
 
 
        Ad10/ Koupě vozu pro SDH Křečkov. 
  Usnesení č. 8 
       Zastupitelstvo po projednání schválilo zakoupení 9ti místného osobního automobilu 
                  Renault Master combi pro SDH Křečkov. 
 
 

       Ad12/ Různé- úprava zeleně     
  Usnesení č. 9 
        Zastupitelstvo po projednání schválilo údržbu lip na návsi, která bude provedena 
                   odborným prořezem od firmy: Tomáš Urban-Ošetření zeleně ve výškách,  
                    IČ: 676 15 244, Rašovice 66. 
 
 
 

-pokácení švestek na Lantové cestě 
  Usnesení č. 11 

     Zastupitelstvo po projednání rozhodlo vyhovět žádosti pana Bartoše, o pokácení 
     3 kusů ovocných stromů o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm  
     nad zemí a souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 na hranicích pozemků  

       par.č. 516 a 475/2 v k.ú. Křečkov, za předpokladu výsadby 10 kusů okrasných  
      dřevin. Datum i místo výsadby bude předem dohodnuto se zástupcem obce.  

 
 
                       -výsuvný žebřík 
  Usnesení č. 12 

      Zastupitelstvo po projednání schválilo prodej nefunkčního výsuvného žebříku  
          panu Krumpholci J.za cenu šrotu cca-2000,-. 
 
 
 
   
Ověřovatel zápisu: p.Krejčí 
 
 
       Zápis provedl: p.Albertová                                                   Starostka obce:  Jeníková Markéta 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                   
                                
                
 
 
 


