
            
 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 12.1.2010              

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

       Ověřovatel zápisu: p. Šubr .  
        
Program:

1. Schválení programu zasedání.
2. Volba ověřovatele zápisu.
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 8.12.2009.
4. Projednání inventury za rok 2009.
5. Zápis do kroniky obce. 
6. Změna ÚP Z1 obce Křečkov.
7. Fotovoltaika.
8. Různé.

9. 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 Šubra.   
   
            Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných

 Ad3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva 
            obce ze dne 8.12.2009.

           Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných

Ad4/  Zastupitelstvo obce projednalo zápis inventarizační komise-bez výhrad.

Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných

   

Ad5/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo zápis do kroniky obce.



Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných

 Ad6/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo změnu v již projednávaném 
souboru změn

 č.Z1 ÚPO  Křečkov, která se týkala začlenění pozemků p.č. KN 306/1, 306/2 
a 304/2

 v k.ú.Křečkov, pro budoucí výstavbu FVE.

Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných

Ad7/ Zastupitelstvo obce po projednání schválilo udělení souhlasu společnosti 
TCN nová energie s.r.o. k podání žádosti na ČEZ a.s. o vyjádření 

k investičnímu záměru
výstavby FVE na pozemcích p.č. KN 306/1, 306/2 a 304/2 v k.ú.Křečkov.

Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných

Ad8/ Různé- Zastupitelstvo obce po projednání pověřilo,  pana Miloše Mazače jako 
odpovědnou
 osobu za veškerou manipulaci s mechanizací v majetku obce a 
koordinací jízd

obecního traktoru.

Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných

Ad9/ Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila 
zasedání.

   USNESENÍ
    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 12.1.2010
--------------------------------------------------------------------------------       
          
        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 a projednání zápisu ze dne 8.12.2009
       Usnesení č. 3
     Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva 

                 obce ze dne 8.12.2009.

        Ad 4/ Projednání inventury za rok 2009.
       Usnesení č. 4

                 Zastupitelstvo obce projednalo zápis inventarizační komise-bez výhrad.

  Ad 5/ Zápis do kroniky obce. 
              Usnesení č. 5

                     Zastupitelstvo obce po projednání schválilo zápis do kroniky obce.
       

    
Ad 6/  Změna ÚP Z1 obce Křečkov.

       Usnesení č. 6
                 Zastupitelstvo obce po projednání schválilo změnu v již projednávaném 

souboru změn
     č.Z1 ÚPO  Křečkov, která se týkala začlenění pozemků p.č. KN 306/1, 

306/2 a 304/2
     v k.ú.Křečkov, pro budoucí výstavbu FVE.

   
Ad 7/ Fotovoltaika.

       Usnesení č. 7
       Zastupitelstvo obce po projednání schválilo udělení souhlasu společnosti 

      TCN nová energie s.r.o. k podání žádosti na ČEZ a.s. o vyjádření 
k investičnímu

      záměru výstavby FVE na pozemcích p.č. KN 306/1, 306/2 a 304/2 
v k.ú.Křečkov.

           
Ad 8/ Různé

       Usnesení č. 8
       Zastupitelstvo obce po projednání pověřilo,  pana Miloše Mazače jako 

odpovědnou
        osobu za veškerou manipulaci s mechanizací v majetku obce a koordinací 
jízd

       obecního traktoru.

Ověřovatel zápisu: p. Šubr



       Zápis provedl: pí.Albertová                                                  Starostka obce:  
Jeníková Markéta

   

                                  
                               
               


