
             
 Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 8.6.2010                
 
 
      Přítomni:  paní M.Jeníková, paní J.Albertová, pan M.Mazač,   
   pan J.Šubr, pan J.Krejčí. 
       Omluveni : pan Ing.J.Málek, pan T.Hrdlička. 
 
 
       Ověřovatelé zápisu: pan J.Krejčí, pan M.Mazač. 
         

Program: 
1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatelů zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 4.5.2010. 
4. OZV obce Křečkov. 
5. Mimořádná inventarizace. 
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva. 
7. Harmonogram  jednání  zastupitelstva  na 2.pololetí  roku 2010. 
8. Kontrolní výbor-zpráva o kontrole školského zařízení. 
9. Rozpočtové opatření. 
10. Česká inspekce životního prostředí. 
11. Různé-  
 

12. 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 J.Krejčího, pana M.Mazače. 
 
            Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 Ad3/   Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
            obce ze dne 4.5.2010. 
 
           Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 



 
 
 
Ad4/  Zastupitelstvo obce projednalo návrh  OZV č.2/2010 o stanovení systému shromaždování, 
 sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
 stavebním odpadem na území Obce Křečkov . OZV č.2/2010 bude schválena po  
 doplnění a následné konzultaci se zástupcem odboru dozoru a kontroly veřejné 
 správy ministerstva vnitra.   
 
 
Ad5/  Zastupitelstvo obce projednalo přípravu mimořádné inventarizace majetku obce 
 k 31.7.2010, a pro její provedení schválilo toto složení inventarizační komise:  
 p.Mazač, p.Šubr, p.Krejčí. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 Ad6/  Zastupitelstvo obce po projednání, na základě § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 
 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo počet 7 členů 
 zastupitelstva obce na nové volební období.  
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
Ad7/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo harmonogram zasedání Zastupitelstva obce 
 Křečkov na 2.pololetí roku 2010 na tyto dny: 
 28.6.2010,  
 7.9.2010, 
 5.10.2010. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
Ad8/ Zastupitelstvo obce projednalo Zápis kontrolního výboru ze dne 2.6.2010, o výsledku 
 přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Křečkov za období 1.-5.měs / 2010. 
 
 
Ad9/ Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání finančního výboru ze dne  
           3.6.2010 a na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.2, viz. příloha. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
Ad10/ Zastupitelstvo obce projednalo Dílčí protokol o průběhu kontroly ČIŽP konané dne 
 21.5.2010. Předmětem kontroly bylo prošetření podnětu zaslaného ČIŽP, který se týkal 
 navážení odpadu na pozemek p.č.255/1 v k.ú. Křečkov. 
 



 
Ad11/ Různé-Zastupitelstvo obce po projednání schválilo cenovou nabídku firmy  
  Sigona spol.s.r.o., IČ 14800870, na montáž zabezpečovacího systému pro OÚ 
  Křečkov.  
 
  Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
  - Zastupitelstvo obce po projednání schválilo cenovou nabídku firmy- Tomáš 
                          Březina, Stratov 125, Lysá nad Labem, IČ 45833443, na dopravní značení   
    místních komunikací včetně montáže. 
 
  Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
  - Zastupitelstvo obce po projednání schválilo cenovou nabídku firmy- 
   ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, Bobnice, IČ 25688553, na vyhotovení  
   oválného znaku obce -3 ks, vlajky se znakem obce -2 ks a uvítací tabule -3 ks.  
 
  Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
  
  
 
 
Ad12/ Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 
 
 
 
 
 
 
 
   USNESENÍ 
    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 8.6.2010 
--------------------------------------------------------------------------------           
        Ad1/ Program zasedání 
       Usnesení č. 1 
     Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo program zasedání. 
 
        Ad2/ Volba ověřovatele zápisu 
        Usnesení č. 2    

Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo ověřovatele zápisu- pana 
J.Krejčího, pana M.Mazače. 

 
        Ad3/ Kontrola a projednání zápisu ze dne 4.5.2010 
        Usnesení č. 3 
      Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
                 obce ze dne 4.5.2010. 
 



Ad5/  Mimořádná inventarizace. 
        Usnesení č. 4 
      Zastupitelstvo obce projednalo přípravu mimořádné inventarizace majetku obce 
 k 31.7.2010, a pro její provedení schválilo toto složení inventarizační komise:  
 p.Mazač, p.Šubr, p.Krejčí. 
 

Ad6/  Stanovení počtu členů zastupitelstva. 
            Usnesení č. 5 

  Zastupitelstvo obce po projednání, na základě § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 
 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovilo počet 7 členů 
 zastupitelstva obce na nové volební období.  

 
Ad7/  Harmonogram  jednání  zastupitelstva  na 2.pololetí  roku 2010. 
       Usnesení č. 6 

 Zastupitelstvo obce po projednání schválilo harmonogram zasedání Zastupitelstva obce 
 Křečkov na 2.pololetí roku 2010 na tyto dny: 
 28.6.2010,  
 7.9.2010, 
 5.10.2010. 

 
Ad9/  Rozpočtové opatření. 
      Usnesení č. 7 

 Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání finančního výboru ze dne  
           3.6.2010 a na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.2. 
 
      Ad11/ Různé 

Usnesení č. 8 
  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo cenovou nabídku firmy  
 Sigona spol.s.r.o., IČ 14800870, na montáž zabezpečovacího systému pro OÚ Křečkov.  

 
Usnesení č. 9 

  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo cenovou nabídku firmy- Tomáš 
             Březina, Stratov 125, Lysá nad Labem, IČ 45833443, na dopravní značení    
   místních komunikací včetně montáže. 

 
Usnesení č. 10 

 Zastupitelstvo obce po projednání schválilo cenovou nabídku firmy- 
 ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, Bobnice, IČ 25688553, na vyhotovení   
  oválného znaku obce -3 ks, vlajky se znakem obce -2 ks a uvítací tabule -3 ks.  
                      
   
Ověřovatelé  zápisu: pan J.Krejčí, pan M.Mazač. 
 
 
 
 
       Zápis provedl: Jiřina Albertová                      Starostka obce:  Jeníková Markéta 


