
                   
 
  Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 8.9.2009 
 ________________________________________________                
 
 
 
      Přítomni:  Jeníková, Mazač, Málek, Albertová, Hrdlička, Krejčí, Šubr 
       Omluveni : 
 
       Ověřovatel zápisu: p. Mazač.   
         
Program: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatele zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 8.7.2009. 
4. Host-Ing.Tomáš Mach Ph.D. 
5. Dodatek Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc.břemene. 
6. Kontrolní výbor-zpráva o kontrole školského zařízení. 
7. Akce –,, Stavba nové MŠ ,, a ,, Stavba multifunkční budovy OÚ ,,. 
8. Rozpočtové opatření č.2. 
9. Odkoupení části pozemku par.č.521/3 v k.ú.Křečkov do vlastnictví obce. 
10. Různé-termín svozu nebezpečného a nadměrného odpadu, 
              
11. Závěr. 

 
 
           Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem: 
 
  
  Ad1/ Zastupitelstvo obce po projednání schválilo program zasedání . 
  
 Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 
 
    
   Ad2/ Zastupitelstvo obce zvolilo ověřovatele zápisu-pana Mazače.    
    
            Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 
 
 
 Ad3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva  
            obce ze dne 8.7.2009. 
 
           Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 
 
 



Ad4/  Paní starostka přivítala hosta zasedání zastupitelstva, pana Ing.Tomáše Macha Ph.D., který 
 vystoupil se svou prezentací kandidáta ČSSD pro volby do Poslanecké 
 sněmovny Parlamentu České republiky. 
 
 
 
Ad5/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Dodatek Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení  

věcného břemene-uložení infrastrukturního zařízení splaškové kanalizace a vodovodu, 
uzavřenou mezi SÚS Kutná hora a obcí Křečkov. 
 
Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 
 
  

Ad6/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis kontrolního výboru ze dne 15.7.2009, o výsledku 
 přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Křečkov za I. pololetí roku 2009. 

  
 
 
 Ad7/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zahájení prací na projektové dokumentaci a 
 žádostí o dotační titul na akci ,, Stavba nové MŠ ,,.  
  

Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 
 

 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zahájení prací na projektové dokumentaci a 
 žádostí o dotační titul na akci ,, Stavba multifunkční budovy OÚ ,,. 
 

Hlasování pro 4,  
 proti 1( pan J.Šubr) 
 hlasování se zdrželi 2( paní J.Albertová, pan M.Mazač), ze 7 přítomných 
            
 
 
 Ad8/   Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání finančního výboru ze dne  
           3.9.2009 a na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.2, viz. příloha. 
 
 Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 
 
 
Ad9/   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkoupení části pozemku par.č.521/3 
 v k.ú.Křečkov do vlastnictví obce. 
 
 Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 
 
 
Ad10/ Různé- Zastupitelstvo obce projednalo zajištění svozu nebezpečného odpadu na měsíc 
   říjen. 
 



 
 
 
Ad11/ Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 
 
 
 
 
 
 
   USNESENÍ 
    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 8.9.2009 
--------------------------------------------------------------------------------        
           
        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.Mazače. 
 
 
        Ad3/ Kontrola zápisu ze dne 8.7.2009 
        Usnesení č. 3 
     Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo Zápis z mimořádného zasedání 
               zastupitelstva ze dne 8.7.2009. 
 
 
        Ad 5/ Dodatek Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
        Usnesení č. 4 
                 Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Dodatek Smlouvy o smlouvě budoucí  
      o zřízení  

     věcného břemene-uložení infrastrukturního zařízení splaškové kanalizace a vodovodu, 
     uzavřenou mezi SÚS Kutná hora a obcí Křečkov. 

 
 
 

  Ad 7/  Akce –,, Stavba nové MŠ ,, a ,, Stavba multifunkční budovy OÚ ,,. 
              Usnesení č. 5 

          Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zahájení prací na projektové dokumentaci 
        a žádostí o dotační titul na akci ,, Stavba nové MŠ ,,.  
 

       Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zahájení prací na projektové dokumentaci 
       a žádostí o dotační titul na akci ,, Stavba multifunkční budovy OÚ ,,. 
  



 
 
 

Ad 8/  Rozpočtové opatření č.2. 
  Usnesení č. 6 

          Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání finančního výboru ze dne  
                     3.9.2009 a na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.2, viz. příloha. 
 
 
      Ad 9/  Odkoupení části pozemku par.č.521/3 v k.ú.Křečkov do vlastnictví obce. 

  Usnesení č. 7 
              Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkoupení části pozemku par.č.521/3 
        v k.ú.Křečkov do vlastnictví obce. 
  
 
 
 
 
   
Ověřovatel zápisu: p.Mazač 
 
 
       Zápis provedl: p.Albertová                                                   Starostka obce:  Jeníková Markéta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
                                   
                                
                
 
 
 


