
                   
 
  Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 7.4.2009 
 ________________________________________________                
 
 
 
      Přítomni:  Jeníková, Mazač, Málek, Albertová,  
       Omluveni : Hrdlička, Krejčí, Šubr 
 
       Ověřovatel zápisu: p.Málek   
         
 
Program: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatele zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 10.3.2009. 
4. Závěrečný účet Obce. 
5. Žádost o dotaci z programu FROM-veřejné osvětlení. 
6. Symboly Obce-znak, prapor. 
7. Různé-žádost o navýšení finančních prostředků 
8. Závěr. 

 
 
 
 
           Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem: 
  
  Ad1/ Zastupitelstvo po projednání schválilo program zasedání . 
  
 Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 
 
    
   Ad2/ Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu-pana Málka.    
    
            Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 
 
 Ad3/  Zastupitelstvo projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce ze 

 dne 10.3.2009. 
 
           Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 
 
 
Ad4/  Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce bez výhrad. 

 
Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 



  
Ad5/ Zastupitelstvo po projednání schválilo podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu 
         Středočeského kraje v rámci programu FROM (Fond rozvoje obcí a měst) v r. 2009.  
         Dotace bude použita na akci ,, Oprava veřejného osvětlení-III.etapa“. 
         Na realizaci akce je v daném roce z rozpočtu obce garantována finanční částka,  
         která odpovídá 5%  z celkových nákladů akce, dle pravidel dotačního 
         titulu FROM. 

 
Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 

 
 
Ad6/ Zastupitelstvo po projednání schválilo zadání vypracování návrhu na symboly sebeurčení-  
         znak a prapor, od firmy Jiří Šuk a Jan Severa- Heraldická kancelář při Electrosun, s.r.o., 
         U Zvoničky 3, 28931 Bobnice.   
 

Hlasování pro 4 proti 0 ze 4 přítomných 
 
 
 
Ad7/ Různé-Zastupitelstvo po projednání zamítlo žádost o  navýšení finančních prostředků 
                     z rozpočtu obce pro fotbal. klub,, Sokol Křečkov,,. 
 

Hlasování proti 4 pro 0 ze 4 přítomných 
 

 
Ad8/ Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 
 
 
 
 
 
 
   USNESENÍ 
    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 7.4.2009 
--------------------------------------------------------------------------------        
           
        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.Málka. 
 
 
 



        Ad3/ Kontrola zápisu ze dne 10.3.2009 
        Usnesení č. 3 
     Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo Zápis ze zasedání 
               zastupitelstva ze dne 10.3.2009. 
 
 
        Ad 4/  Závěrečný účet Obce. 
        Usnesení č. 4 
                 Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce bez výhrad. 

 
 

  Ad 5/  Žádost o dotaci z programu FROM-veřejné osvětlení. 
        Usnesení č. 5 

       Zastupitelstvo po projednání schválilo podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu 
                 Středočeského kraje v rámci programu FROM (Fond rozvoje obcí a měst) v r. 2009.  
                 Dotace bude použita na akci ,, Oprava veřejného osvětlení-III.etapa“. 
                 Na realizaci akce je v daném roce z rozpočtu obce garantována finanční částka,  
                 která odpovídá 5%  z celkových nákladů akce, dle pravidel dotačního titulu FROM. 
 
 

 Ad 6/  Symboly Obce-znak, prapor. 
                       Usnesení č. 6 
          Zastupitelstvo po projednání schválilo zadání vypracování návrhu na symboly  
                   sebeurčení-znak a prapor, od firmy Jiří Šuk a Jan Severa- Heraldická kancelář  
                   při Electrosun, s.r.o., U Zvoničky 3, 28931 Bobnice.   

 
 
      Ad 7/  Různé 
  Usnesení č. 7 
       Zastupitelstvo po projednání zamítlo žádost o  navýšení finančních prostředků 
                  z rozpočtu obce pro fotbal. klub,, Sokol Křečkov,,. 
 
 
 
 
 
   
Ověřovatel zápisu: p.Málek 
 
 
       Zápis provedl: p.Albertová                                                   Starostka obce:  Jeníková Markéta 
 
 
 
 
 
 


