
             
 Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 11.3.2010                
 
 
      Přítomni:  paní M.Jeníková, paní J.Albertová, pan Ing.J.Málek, pan M.Mazač,   
   pan J.Šubr, pan J.Krejčí. 
       Omluveni : pan T.Hrdlička. 
 
 
       Ověřovatelé zápisu: pan Ing. J.Málek,  pan J.Šubr,    
         

Program: 
1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatelů zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 2.2.2010. 
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. 
5. Závěrečný účet obce za rok 2009. 
6. Instalace dopravního značení. 
7. Stavební povolení- MŠ Křečkov. 
8. Dopravní obslužnost. 
9. Žádost HZS Nymburk. 
10. Různé  
 

11. 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 Ing. J.Málka,  pana J.Šubra,.      
    
            Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
 Ad3/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
            obce ze dne 2.2.2010. 
 
           Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ad4/  Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání  
           hospodaření obce Křečkov za rok 2009, provedeného pracovníky Odboru finanční  
           kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.  
 
 
Ad5/  Zastupitelstvo obce po projednání a na základě Zprávy o výsledku přezkoumání  
           hospodaření obce Křečkov za rok 2009, schválilo Závěrečný účet obce Křečkov za 
           rok 2009 s výhradou.  

 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo toto nápravné opatření: obec Křečkov do 
 31.12.2010 uvede do  souladu se zákonem č.420/2004 Sb. náležitosti inventárních čísel na 
 účtu 022. Zodpovědná osoba k nápravě nedostatků byla Zastupitelstvem obce určena paní 
 Anna Šubrová. 
 
 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
 Ad6/  Zastupitelstvo obce projednalo instalaci dopravního značení místních komunikací na  
 pozemku par.č. 489/1 v k.ú. Křečkov, a pověřilo paní Jiřinu Albertovou průzkumem 
 cenových nabídek dopravního značení od firem, které se specializují na tento  
 sortiment.  
 
 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
Ad7/  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu  
          nové MŠ Křečkov. 
 
 
Ad8/  Paní starostka informovala zastupitelstvo obce o předběžném jednání s panem Ing. 
 Františkem Kupcem, vedoucím odboru dopravy Měst.úř. Poděbrady, ve věci možných 
 změn jízdních řádů u jednotlivých autobusových spojů.  
 Další jednání bude probíhat za účasti dopravce, o výstupu a podrobnostech změn jízdních 
 řádů bude zastupitelstvo obce informováno na některém z dalších zasedání.  
 
 
Ad9/  Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo vyhovět žádosti HZS Nymburk o poskytnutí 
 příspěvku, na akci pořádanou k výročí založení stanice HZS Nymburk, částkou v celkové 
           výši 2000,-Kč. 
 
 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 



 
Ad10/ 
Různé- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí ÚPD obce Pátek. 
 
 -Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí registraci škodní události č: 3161853, o úrazu paní 
  Eppingerové na místní komunikaci. 
 
 -Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí hospodářská doporučení na lesním majetku obce 
             pro rok 2010-2015, zaslané-Lesy ČR, Lesní správa Nymburk, Pobřežní 1953. 
 
 -Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o kontrole  
 
 -Zastupitelstvo obce po projednání určilo termín pro odvoz nebezpečného a nadměrného 
  odpadu na 10.04.2010.  
 
 
 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
 
Ad11/ Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   USNESENÍ 
    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 11.3.2010 
--------------------------------------------------------------------------------        
           
        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  
      Ing. J.Málka,  pana J.Šubra,. 
 
        Ad3/ Kontrola a projednání zápisu ze dne 2.2.2010 
        Usnesení č. 3 
      Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
                 obce ze dne 2.2.2010. 
 



 
 
Ad 5/ Závěrečný účet obce za rok 2009. 

        Usnesení č. 4 
                Zastupitelstvo obce po projednání a na základě Zprávy o výsledku přezkoumání  
     hospodaření obce Křečkov za rok 2009, schválilo Závěrečný účet obce Křečkov za 
     rok 2009 s výhradou.  

 Zastupitelstvo obce po projednání přijalo toto nápravné opatření: obec Křečkov do     
 31.12.2010 uvede do  souladu se zákonem č.420/2004 Sb. náležitosti inventárních čísel na 
 účtu 022. Zodpovědná osoba k nápravě nedostatků byla Zastupitelstvem obce určena paní 
 Anna Šubrová. 
 
 

  Ad 6/ Instalace dopravního značení.  
              Usnesení č. 5 

     Zastupitelstvo obce projednalo instalaci dopravního značení místních komunikací na  
     pozemku par.č. 489/1 v k.ú. Křečkov, a pověřilo paní Jiřinu Albertovou průzkumem 
     cenových nabídek dopravního značení od firem, které se specializují na tento  
     sortiment.  

 
                     

  Ad 9/  Žádost HZS Nymburk. 
        Usnesení č. 6 

                 Zastupitelstvo obce po projednání rozhodlo vyhovět žádosti HZS Nymburk o  
      poskytnutí  příspěvku, na akci pořádanou k výročí založení stanice HZS Nymburk, 

     částkou v celkové výši 2000,-Kč. 
 
    

Ad 10/ Různé. 
        Usnesení č. 7 

      Zastupitelstvo obce po projednání určilo termín pro odvoz nebezpečného a      
     nadměrného odpadu na 10.04.2010.  
 
  
  
  
  
   
Ověřovatelé  zápisu: pan Ing. J.Málek,   

          pan J.Šubr, 
 
 
 
 
 
       Zápis provedl: pí. Albertová                                                 Starostka obce:  Jeníková Markéta 



    
 
                                   
                                
                
 
 
 


