
            
 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 2.2.2010               

      Přítomni:  paní M.Jeníková, paní J.Albertová, pan J.Málek, pan M.Mazač,  
 pan T.Hrdlička, pan J.Šubr.

       Omluveni : pan J.Krejčí.

       Ověřovatelé zápisu: pan M.Mazač,  pan T.Hrdlička,   
        
Program:

1. Schválení programu zasedání.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 12.1.2010.
4. Stanovisko Oddělení regionálních fondů Úřadu RRSC.
5. Kontrolní výbor. 
6. Zřizovací listina.
7. Schválení hospodářského výsledku školského zařízení.
8. Uzavření ZŠ a MŠ Křečkov.
9. Různé.

10. Závěr.

           Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 
  Ad1/ Zastupitelstvo obce po projednání schválilo program zasedání .

Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných

   
   Ad2/ Zastupitelstvo obce zvolilo ověřovatele zápisu- pana M.Mazače,  pana 
T.Hrdličku.     
   
            Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných

 Ad3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva 
            obce ze dne 12.1.2009.

           Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných

Ad4/  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí stanovisko Oddělení regionálních fondů 
úřadu

regionální rady regionu soudržnosti Středních Čech, ve věci hodnocení výdajů 
projektu 

,, Stavba mateřské školy Křečkov‘‘.



Ad5/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo zápis kontrolního výboru ze dne 
1.2.2010. Zápis se týkal Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ 
Křečkov , 

IČ 71001182,za II. pololetí roku 2009.

Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných

 Ad6/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo, na základě ustanovení § 84 odst. 
 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – obecním zřízení ve znění 
pozdějších 
  předpisů a ve smyslu zákonů č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) ve znění 
pozdějších
  předpisů, zákona č. 477/2008 Sb. a podle zákona č. 561/2004 Sb.
  (školský zákon), listinu pro již dříve zřízenou příspěvkovou organizaci 
   „Základní škola a mateřská škola Křečkov“.

Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných

Ad7/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo návrh na rozdělení zlepšeného 
hospodářského
           výsledku školského zařízení, ZŠ a MŠ Křečkov, za rok 2009, v celkové výši 

4286,49,- Kč,
           následovně: 1. příděl do fondu odměn       ----- 860,- Kč.

        2. příděl do rezervního fondu----- 3426,49,- Kč.

Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných

Ad8/ Zastupitelstvo obce po projednání schválilo uzavření ZŠ a MŠ Křečkov 
v období jarních

prázdnin v termínu od 8.3.2010 do 12.3.2010.

Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných

Ad9/ Různé- Zastupitelstvo obce po projednání pověřilo, pana Miloše Mazače,  
průzkumem trhu

 ve věci výběru vhodného drtiče dřevního odpadu pro potřeby obce.

Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných

Ad10/ Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila 
zasedání.



   USNESENÍ
    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 2.2.2010
--------------------------------------------------------------------------------       
          
        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- 
pana

    M.Mazače,  pana T.Hrdličku

        Ad3/ Kontrola a projednání zápisu ze dne 12.1.2009
       Usnesení č. 3
     Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva 

                 obce ze dne 12.1.2009.

        Ad 5/ Kontrolní výbor.
       Usnesení č. 4

                 Zastupitelstvo obce po projednání schválilo zápis kontrolního výboru ze 
dne 1.2.2010.      Zápis se týkal Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ZŠ a 
MŠ Křečkov , 

     IČ 71001182,za II. pololetí roku 2009.

  Ad 6/ Zřizovací listina. 
              Usnesení č. 5

                Zastupitelstvo obce po projednání schválilo, na základě ustanovení § 
84 odst. 

     2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – obecním zřízení ve znění 
pozdějších 
            předpisů a ve smyslu zákonů č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) ve 
znění

 pozdějších předpisů, zákona č. 477/2008 Sb. a podle zákona č. 
561/2004 Sb.

(školský zákon), listinu pro již dříve zřízenou příspěvkovou organizaci 
     „Základní škola a mateřská škola Křečkov“. 

       
    

  Ad 7/  Schválení hospodářského výsledku školského zařízení.
       Usnesení č. 6

                 Zastupitelstvo obce po projednání schválilo návrh na rozdělení zlepšeného



     hospodářského výsledku školského zařízení, ZŠ a MŠ Křečkov, za rok 
2009, 
     v celkové výši 4286,49,- Kč, následovně: 

1. příděl do fondu odměn       ----- 860,- Kč.
2. příděl do rezervního fondu----- 3426,49,- Kč.

   
Ad 8/ Uzavření ZŠ a MŠ Křečkov.

       Usnesení č. 7
       Zastupitelstvo obce po projednání schválilo uzavření ZŠ a MŠ Křečkov 
v období

      jarních prázdnin v termínu od 8.3.2010 do 12.3.2010.

           
Ad 9/ Různé

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

průzkumem trhu
       ve věci výběru vhodného drtiče dřevního odpadu pro potřeby obce.

 

Ověřovatelé  zápisu: pan M.Mazač:
           pan T.Hrdlička:

       Zápis provedl: pí. Albertová                                                 Starostka obce:  
Jeníková Markéta

   

                                  
                               
               


