
             
 Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 6.4.2010                
 
 
      Přítomni:  paní M.Jeníková, paní J.Albertová, pan Ing.J.Málek, pan M.Mazač,   
   pan J.Šubr, pan J.Krejčí, pan T.Hrdlička. 
       Omluveni :  
 
 
       Ověřovatelé zápisu: pan M.Mazač, pan J.Krejčí. 
         

Program: 
1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatelů zápisu. 
3. Představení kandidáta pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve 

dnech 28. a 29. května 2010. 
4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 11.3.2010. 
5. Opravy místních komunikací. 
6. Operační program Střední Čechy. 
7. Změna Z1 ÚP obce Křečkov. 
8. Žádosti občanů. 
9. Různé.  
 

10. 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 M.Mazače, pana J.Krejčího.      
    
            Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 
 
 
 Ad3/   Kandidát pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
 pan Ing. Tomáš Mach, Ph.D., ze zdravotních důvodů omluvil svou účast na jednání 
 zastupitelstva. 
 
 
 
 
 



 
 
Ad4/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
            obce ze dne 11.3.2010. 
 
           Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 
 

Ad5/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo zadání opravy místních komunikací na 

  pozemcích par.č. 490, 26/11 a 118/5, v k.ú.Křečkov, firmě  ČNES dopravní stavby, a.s., 

 IČ: 477 81 734, DIČ: CZ47781734 
 
 Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 
 
 
 Ad6/  Zastupitelstvo obce projednalo možnosti podání žádosti o přidělení dotačního titulu, na 
 stavbu nové MŠ  a revitalizaci návsi, z Regionálního operačního programu pro region 
 soudržnosti Střední Čechy. Na základě vyhlášení výzev ROP Střední Čechy bude 
 upřesněno znění žádosti. 
 
 
Ad7/  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí ,,Soubor změn č.Z1 ÚPO Křečkov ´´k navrhované  
          Lokalitě s označením Z2, MěÚ Poděbrady, odboru rozvoje a územního plánování. 
 
 
Ad8/  Zastupitelstvo obce po projednání zamítlo žádost paní L.Mejzrové o odkoupení části 
 pozemku par.č. 258/2 PK, v k.ú.Křečkov.  
 
 Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 
  
 
Ad9/  Různé- Zastupitelstvo obce projednalo možnost odkoupení pozemku nebo uzavření  
  smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 74/28 KN, v k.ú.Křečkov.    
  Znění smlouvy bude Zastupitelstvu obce předloženo, po dohodě s vlastníky 
  pozemku, v některém z dalších jednání ZO. 
 

- Zastupitelstvo projednalo zápis z jednání finančního výboru ze dne 31.3.2010  
a na  jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.1. viz. příloha. 

 
Hlasování pro 7 proti 0 ze 7 přítomných 

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



   USNESENÍ 
    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 6.4.2010 
--------------------------------------------------------------------------------        
           
        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 J.Krejčího. 

 
        Ad4/ Kontrola a projednání zápisu ze dne 11.3.2010 
        Usnesení č. 3 
      Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
                 obce ze dne 11.3.2010. 
 

Ad 5/  Opravy místních komunikací. 
        Usnesení č. 4 

     Zastupitelstvo obce po projednání schválilo zadání opravy místních komunikací na 

      pozemcích par.č. 490, 26/11 a 118/5, v k.ú.Křečkov, firmě ČNES dopravní stavby, a.s., 

     IČ: 477 81 734, DIČ: CZ47781734. 
 
     Ad 8/ Žádosti občanů. 

            Usnesení č. 5 
    Zastupitelstvo obce po projednání zamítlo žádost paní L.Mejzrové o odkoupení části 
    pozemku par.č. 258/2 PK, v k.ú.Křečkov.  

 
      Ad 9/ Různé. 

            Usnesení č. 6 
 Zastupitelstvo projednalo zápis z jednání finančního výboru ze dne 31.3.2010  

 a na  jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.1. 
  
   
 
 
Ověřovatelé  zápisu: pan M.Mazač, pan J.Krejčí. 
 
 
 
 
 
       Zápis provedl: Jiřina Albertová                                            Starostka obce:  Jeníková Markéta 
 


