
Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 8.7.2009 
 ________________________________________________                
 
 
      Přítomni:  Jeníková, , Málek, Albertová, Hrdlička, Šubr 
       Omluveni : Krejčí, Mazač 
 
       Ověřovatel zápisu: p. Šubr.     
 
 
 
Program: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatele zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 2.6.2009. 
4. Zadání změny ÚPD obce Křečkov Z1. 
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc.břemene. 
6. Prohlášení obce Křečkov k realizaci stavby,, Křečkov, lokalita RD-VO. 
7. Náhrada škody na úrodě způsobené při stavbě ,, Vodovod a kanalizace,,. 
8. Akce –stavba MŠ a OÚ Křečkov. 
9. Oznámení finančního úřadu Poděbrady. 
10. Povodně. 
11. Různé-žádost o pronájem fotbal.hřiště spolku S.O.K. 
               -návrh znaku obce Křečkov 
  - stanovení taxy zapůjčení obecního traktoru 
12. Závěr. 

 
 
 
           Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem: 
  
  Ad1/ Zastupitelstvo obce po projednání schválilo program zasedání . 
  
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
    
   Ad2/ Zastupitelstvo obce zvolilo ověřovatele zápisu-pana Šubra.    
    
            Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 Ad3/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo změnu Usnesení č.4.v Zápise ze zasedání 
           zastupitelstva obce ze dne 2.6.2009.  

 
           
           Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 



 
 
Ad4/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zadání změny Územního plánu  

obce Křečkov č. Z1. Zastupitelstvo obce projednalo vznesenou připomínku vlastníka 
pozemku č.p. 318/2 KN v k.ú. Křečkov, paní PhDr. Marie Havlasové k vložení pozemku  
do změny ÚPD č.Z1. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pozemek bude možné začlenit do 
změny ÚPD č.Z1 až po konzultaci se zpracovatelem změny ÚPD a dotčenými orgány. 

 
Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
  
 

Ad5/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
          břemene č. IV-12-6007347/VB001 ( pozemek p.p.č.487/23, 516 )  

a IV-12-6007347/VB002 ( pozemek p.p.č.487/4 )na umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti. Dále zastupitelstvo obce uděluje 
souhlas k umístění a realizaci Stavby na dotčené nemovitosti a to v rozsahu dle 
přiloženého situačního snímku, jenž je nedílnou součástí Smlouvy. 

 
Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 

 
 
 
 Ad6/  Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s realizací stavby Křečkov, lokalita RD-veřejné 

osvětlení na pozemcích viz.příloha prohlášení. 
 
           Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 
Ad7/   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši finanční náhrady škody způsobené na 

polních plodinách ( pšenice), uživateli pozemku č.282 PK v k.ú.Poděbrady, v zhotoviteli 
předaném manipulačním pruhu v souvislosti s prováděním stavebních prací na stavbě 
 „Vodovod a splaškové kanalizace Křečkov“. 
Náhrada škody na úrodě ve výši 500,-Kč, bude uživateli pozemku panu  
Janu Chvalovskému, bytem Poděbradská 25, Velké Zboží-Poděbrady 29001 vyplacena 
hotově do 30-ti dnů od jednání zastupitelstva.  
 

           Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných      
 
 

 
Ad8/  Zastupitelstvo obce projednalo návrhy dispozičního řešení stavby multifunkční budovy 

ÚO a MŠ včetně předběžného rozpočtu akce. Vznesené připomínky a změny budou 
konzultovány s projektantem a projednány na některém z dalších jednání zastupitelstva 
obce. 

 



 
 
Ad9/ Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí oznámení FÚ Poděbrady o krácení 

výnosů daní. 
 

 
 
Ad10/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zaslání příspěvku ve výši 20 000,- Kč  

na veřejnou sbírku Povodně 2009 převodem na konto 72027202/0300 u ČSOB. 
Většina z prostředků veřejné sbírky Povodně 2009 bude použita na přímou pomoc 
postiženým rodinám. 
 
 
Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných      
 
 

 
Ad11/ Různé-zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s pronájmem fotbal.hřiště 

spolku S.O.K. Křečkov za účelem uspořádání zábavného dne pro děti a 
večerního posezení pro dospělé- dne 01.08.2009. 

 
Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných   
 
- zastupitelstvo obce projednalo návrhy znaku obce Křečkov. Připomínky a změny 
budou projednány se zpracovatelem, konečný návrh znaku obce Křečkov projedná  
zastupitelstvo obce na některém z dalších jednání. 
 
- zastupitelstvo obce projednalo a schválilo taxu zapůjčení traktoru ( vždy jen 
s řidičem určeným OÚ Křečkov) v majetku obce ve výši 600,-Kč za 1 hodinu 
práce ( přistavení, manipulace, jízda). 
 
Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných   
  

 
 
 
 
 
  

 
Ad12/ Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   USNESENÍ 
    Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 8.7.2009 
--------------------------------------------------------------------------------        
           
        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.Šubra. 
 
 
        Ad3/ Kontrola zápisu ze dne 2.6.2009 
        Usnesení č. 3 
     Zastupitelstvo obce po projednání schválilo změnu Usnesení č.4.v Zápise ze zasedání 
               zastupitelstva obce ze dne 2.6.2009.  

 
 
        Ad 4/ Zadání změny ÚPD obce Křečkov Z1. 
        Usnesení č. 4 
                 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zadání změny Územního plánu  

obce Křečkov č. Z1. Zastupitelstvo obce projednalo vznesenou připomínku vlastníka 
pozemku č.p. 318/2 KN v k.ú. Křečkov, paní PhDr. Marie Havlasové k vložení pozemku  
do změny ÚPD č.Z1. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pozemek bude možné začlenit do 
změny ÚPD č.Z1 až po konzultaci se zpracovatelem změny ÚPD a dotčenými orgány. 

 
 

  Ad 5/  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.        
              Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. IV-12-6007347/VB001 ( pozemek p.p.č.487/23, 516 )  
a IV-12-6007347/VB002 ( pozemek p.p.č.487/4 )na umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti. Dále zastupitelstvo obce uděluje 
souhlas k umístění a realizaci Stavby na dotčené nemovitosti a to v rozsahu dle 
přiloženého situačního snímku, jenž je nedílnou součástí Smlouvy. 

 
 
Ad 6/  Prohlášení obce Křečkov k realizaci stavby,, Křečkov, lokalita RD-VO. 

  Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s realizací stavby Křečkov, lokalita RD-
veřejné osvětlení na pozemcích viz.příloha prohlášení. 



 
 

      Ad 7/  Náhrada škody na úrodě způsobené při stavbě ,, Vodovod a kanalizace,, 
  Usnesení č. 7 

  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši finanční náhrady škody způsobené 
na polních plodinách ( pšenice), uživateli pozemku č.282 PK v k.ú.Poděbrady, 
v zhotoviteli předaném manipulačním pruhu v souvislosti s prováděním stavebních 
prací na stavbě „Vodovod a splaškové kanalizace Křečkov“.  
Náhrada škody na úrodě ve výši 500,-Kč, bude uživateli pozemku panu  
Janu Chvalovskému, bytem Poděbradská 25, Velké Zboží-Poděbrady 29001 
vyplacena hotově do 30-ti dnů od jednání zastupitelstva.  

 
 
 Ad 10/ Povodně. 

        Usnesení č. 8 
  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zaslání příspěvku ve výši 20 000,- Kč  

na veřejnou sbírku Povodně 2009 převodem na konto 72027202/0300 u ČSOB. 
Většina z prostředků veřejné sbírky Povodně 2009 bude použita na přímou pomoc 
postiženým rodinám. 

 
 Ad 11/ Různé 
  Usnesení č. 9 
  Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s pronájmem fotbal.hřiště 

spolku S.O.K. Křečkov za účelem uspořádání zábavného dne pro děti a 
večerního posezení pro dospělé- dne 01.08.2009. 

 
 
 
 Ad 11/ Různé 
  Usnesení č. 10 

zastupitelstvo obce projednalo a schválilo taxu zapůjčení traktoru ( vždy jen 
s řidičem určeným OÚ Křečkov) v majetku obce ve výši 600,-Kč za 1 hodinu 
práce ( přistavení, manipulace, jízda). 

 
 
 
 
   
Ověřovatel zápisu: p.Šubr 
 
 
       Zápis provedl: p.Albertová                                                   Starostka obce:  Jeníková Markéta 
 
 
 
 
 



    
 
                         


