
             
 
 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 8.12.2009 
________________________________________________                
 
 
      Přítomni:  Jeníková, Málek, Mazač, Krejčí, Albertová 
       Omluveni :  Hrdlička, Šubr 
 
       Hosté: Mgr. Iva Šafránková 
 
       Ověřovatel zápisu: p. Krejčí.   
         
Program: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatele zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 10.11.2009. 
4. Žádost o navýšení rozpočtu školského zařízení pro rok 2009. 
5. Rozpočet obce Křečkov na rok 2010, a rozpočtový  výhled  na  rok 2011-2012 .  
6. Inventarizace. 
7. Harmonogram  jednání  zastupitelstva  na 1.pololetí  roku 2010. 
8. Rozpočtové  opatření č.3. 
9. OZV 1/2009. 
10. Různé 

 
11. 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 Krejčího.    
    
            Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 Ad3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
            obce ze dne 10.11.2009. 
 
           Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 



 
Ad4/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Mgr. Ivy Šafránková, ředitelky mateřské  
 a základní školy Křečkov, o navýšení rozpočtu školského zařízení pro rok 2009 v celkové  
 částce 76 000,- Kč. Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo, že částka 76 000,- Kč 
 bude uvolněna z rozpočtu obce ve prospěch školského zařízení, jako záloha rozpočtových 
 prostředků určených školskému zařízení na rok 2010. 
  
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
    
  
Ad5/  Zastupitelstvo po projednání schválilo Rozpočet obce Křečkov pro rok 2010 na paragrafy, 
 jako vyrovnaný. 
 Zastupitelstvo po projednání schválilo rozpočtový výhled pro rok 2011 a 2012. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 Ad6/  Zastupitelstvo obce projednalo přípravu inventarizace majetku obce k 31.12.2009,             
            a pro její provedení schválilo toto složení inventarizační komise:  
 p.Mazač, p.Málek, p.Krejčí. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
Ad7/ Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce 
          Křečkov na I.pololetí roku 2010 na tyto dny: 
          12.1.2010 
            2.2.2010 
            9.3.2010 
            6.4.2010 
            4.5.2010 
            8.6.2010 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
Ad8/ Zastupitelstvo projednalo zápis z jednání finančního výboru ze dne 3.12.2009 a na jeho 
 základě schválilo Rozpočtové opatření č.3. viz. příloha. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
Ad9/ Zastupitelstvo obce projednalo  a schválilo návrh  OZV č. 1/ 2009  - kterou se stanoví 
 některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 



 
 
Ad10/ Různé- Zastupitelstvo obce projednalo pořízení drtiče a kompostéru k likvidaci zeleného 
  odpadu. Podrobnosti o možnosti získání dotace na zmiňované zařízení budou  
  panem Mazačem předloženy na některém z dalších zasedání zastupitelstva obce.  
 
 
 
Ad11/ Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 
 
 
 
   USNESENÍ 
    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 8.12.2009 
--------------------------------------------------------------------------------        
           
        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 10.11.2009 
        Usnesení č. 3 
      Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
                 obce ze dne 10.11.2009. 
 
 
        Ad 4/ Žádost o navýšení rozpočtu školského zařízení pro rok 2009. 
        Usnesení č. 4 
                 Zastupitelstvo obce po projednání schválilo, že částka 76 000,- Kč 
            bude uvolněna z rozpočtu obce ve prospěch školského zařízení, jako záloha rozpočtových 
 prostředků určených školskému zařízení na rok 2010. 
 
 

  Ad 5/  Rozpočet obce Křečkov na rok 2010, a rozpočtový  výhled  na  rok 2011-2012 . 
              Usnesení č. 5 

                     Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Rozpočet obce Křečkov pro rok 2010 na 
      paragrafy, jako vyrovnaný. 
      Zastupitelstvo po projednání schválilo rozpočtový výhled pro rok 2011 a 2012. 

        
       
 
 



Ad 6/  Inventarizace. 
  Usnesení č. 6 

       Zastupitelstvo obce projednalo přípravu inventarizace majetku obce k 31.12.2009, a       
       pro její provedení schválilo toto složení inventarizační komise: 
       p.Mazač, p.Málek, p.Krejčí. 
 
    

Ad 7/ Harmonogram  jednání  zastupitelstva  na 1.pololetí  roku 2010. 
  Usnesení č. 7 

        Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Harmonogram zasedání Zastupitelstva  
       obce Křečkov na I.pololetí roku 2010 na tyto dny:12.1.2010, 2.2.2010, 9.3.2010 
                  6.4.2010, 4.5.2010, 8.6.2010. 

             
 

Ad 8/ Rozpočtové  opatření č.3. 
  Usnesení č. 8 

        Zastupitelstvo projednalo zápis z jednání finančního výboru ze dne 3.12.2009 a na  
        jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.3. viz. příloha. 

 
 
Ad 9/ OZV 1/2009. 

  Usnesení č. 9 
         Zastupitelstvo obce po projednání schválilo návrh  OZV č. 1/ 2009  - kterou se  
  stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 
 
 
     
   
Ověřovatel zápisu: p. Krejčí 
 
 
       Zápis provedl: pí.Albertová                                                  Starostka obce:  Jeníková Markéta 
 
 
    
 
                                   
                                
                
 
 
 


