
             
 Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 28.6.2010                
 
 
      Přítomni:  paní M.Jeníková, paní J.Albertová,   
   pan J.Šubr, pan Ing.J.Málek, pan J.Krejčí. 
       Omluveni : pan M.Mazač, pan T.Hrdlička. 
 
 
       Ověřovatelé zápisu: pan J.Šubr, pan Ing.J.Málek. 
         
Program: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatelů zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 8.6.2010. 
4. OZV obce Křečkov. 
5. Změna ÚPO Křečkov. 
6. Různé-  

 
7. 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.Šubra, pana Ing.J.Málka. 
 
            Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 Ad3/   Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
            obce ze dne 8.6.2010. 
 
           Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 
 
 



Ad4/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo OZV obce Křečkov č. 2/2010 o stanovení 
 podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních 
 záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
Ad5/  Zastupitelstvo obce, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, po projednání schválilo a  
 vydává, formou opatření obecné povahy č. 1/2010, Změnu č. Z1 Územního plánu obce 
 Křečkov. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 Ad6/  Různé- Zastupitelstvo obce bere na vědomí  Usnesení Policie ČR, Krajské ředitelství  
  policie Středočeského kraje, obvodní oddělení Poděbrady,  
  č.j. KRPS-19063-11/TČ-2010-010816. 
  - Zastupitelstvo obce bere na vědomí  rozhodnutí č.j. 648/500/10, ze dne 16.6.2010  
  Ministerstva životního prostředí České republiky, ve věci odvolání obce Křečkov 
  proti rozhodnutí č.j. 087021/2009/KUSK/17, ze dne 26.1.2010 Krajského úřadu  
  Středočeského kraje, odboru životního prostředí, týkající se povolení provozování 
  zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů- firmy pana  
  Vladimíra Bryxí. 
 
 
 
Ad7/  Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 
  
  
 
 
   USNESENÍ 
    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 28.6.2010 
--------------------------------------------------------------------------------           
        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.Šubra, 
     pana Ing.J.Málka. 
 
        Ad3/ Kontrola a projednání zápisu ze dne 8.6.2010 
        Usnesení č. 3 
      Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
                 obce ze dne 8.6.2010. 



 
 
 
 
 
  Ad4/  OZV obce Křečkov. 

        Usnesení č. 4 
           Zastupitelstvo obce po projednání schválilo OZV obce Křečkov č. 2/2010 o stanovení 
      podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních      
      záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním. 
 

 Ad5/  Změna ÚPO Křečkov. 
            Usnesení č. 5 

      Zastupitelstvo obce, v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, po projednání        
      schválilo a vydává, formou opatření obecné povahy č. 1/2010, Změnu č. Z1            
      Územního plánu obce Křečkov.                   
 
 
   
Ověřovatelé  zápisu: pan J.Šubr, pan Ing.J.Málek. 
 
 
 
 
 
       Zápis provedl: Jiřina Albertová                      Starostka obce:  Jeníková Markéta 


