
            

 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 10.11.2009 

      Přítomni:  Jeníková, Málek, Mazač, Krejčí, Šubr,
       Omluveni : Albertová,  Hrdlička,

       Ověřovatel zápisu: p. Mazač.  
        
Program:

1. Schválení programu zasedání.
2. Volba ověřovatele zápisu.
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 13.10.2009.
4. Návrh rozpočtu na rok 2010.
5. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011-2012 . 
6. Podání žádostí o dotaci-Středočeský Fond rozvoje obcí a měst.
7. Různé-dopravní značení-náves

-zpoplatnění inzerce hlášené místním rozhlasem

8. 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 Mazače.   
   
            Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných

 Ad3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva 
            obce ze dne 13.10.2009.

           Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných

Ad4/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Návrh rozpočtu na rok 2010.

Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných
Ad5/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Návrh rozpočtového výhledu 

na rok 2011-2012 .
  

Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných



 Ad6/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo podání žádosti o účelovou dotaci 
z rozpočtu
         Středočeského kraje v rámci Programu FROM (Fond rozvoje obcí a měst) pro 
rok 2010. 
         Dotace bude použita na akci ,, STAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY“.
         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 Středočeského kraje.

Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných

Ad7/ Různé-Zastupitelstvo obce projednalo instalaci dopravního značení místních 
komunikací 

na návsi. Instalace bude provedena v jarních měsících roku 2010.

        -Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši poplatku za službu 
„hlášení místním

   rozhlasem“  100,- Kč pro reklamní účely s platností od 1.1.2010.

Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných

       - Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis z dílčího 
přezkoumání 
                     hospodaření obce Křečkov za rok 2009, provedeného dne 26.10.09, 
pracovníky 
                     Odboru finanční kontroly KÚ Středočeského kraje. 

Ad8/ Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila 
zasedání.

   USNESENÍ
    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 10.11.2009
--------------------------------------------------------------------------------       

        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 13.10.2009
       Usnesení č. 3
     Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva 

                obce ze dne 13.10.2009.

        Ad 4/ Návrh rozpočtu na rok 2010.
       Usnesení č. 4

                 Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Návrh rozpočtu na rok 2010.

  Ad 5/  Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011-2012 . 
              Usnesení č. 5

       Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Návrh rozpočtového výhledu 
     na rok 2011-2012 .
      

Ad 6/  Podání žádostí o dotaci-Středočeský Fond rozvoje obcí a měst.
Usnesení č. 6

      Zastupitelstvo obce po projednání schválilo podání žádosti o účelovou 
dotaci

                 z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Programu FROM (Fond rozvoje 
obcí a měst)
                 pro rok 2010. Dotace bude použita na akci ,, STAVBA MATEŘSKÉ 
ŠKOLY“.
                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 Středočeského kraje.
   

      Ad 7/ Různé
Usnesení č. 7

            Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši poplatku za službu „hlášení 
místním

   rozhlasem“  100,- Kč pro reklamní účely s platností od 1.1.2010.

Ověřovatel zápisu: p.Mazač

       Zápis provedl: p.Málek                                                   Starostka obce:  Jeníková 
Markéta



   

                                  
                               
               


