
             
 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 26.7.2010                
 
 
      Přítomni:  paní M.Jeníková, paní J.Albertová,   
   pan J.Šubr, pan Ing.J.Málek, pan J.Krejčí, pan T.Hrdlička 
       Omluveni : pan M.Mazač, 
 
 
       Ověřovatelé zápisu: pan J.Krejčí, pan T.Hrdlička. 
         
Program: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatelů zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 28.6.2010. 
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
5. Dohoda smluvních stran k pozemkům č.par. 306/1 a 304/2  v k.ú. Křečkov určených 

k výstavbě FVE. 
6. Nájemní smlouva č. 348 o pronájmu pozemků za účelem provozování zemědělské 
činnosti. 

7. Nájemní smlouva nebytových prostor v budově ZŠ Křečkov, pro umístění 20ti dětí MŠ 
Pátek . 

8. Různé-  
 

9. 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 J.Krejčího, pana T.Hrdličku. 
 
            Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
 Ad3/   Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
            obce ze dne 28.6.2010. 
 
           Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 



 
 
Ad4/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo a doporučilo k podpisu Smlouvu o uzavření 
 budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6009844/1 se společností ČEZ 
 Distribuce, a.s., IČ: 27232425, pro osazení kompakt.pilíře vč.přípojkové skříně pro 
 pozemek p.p.č.74/6  v k.ú.Křečkov. 
 
 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
Ad5/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo a doporučilo k podpisu Dohodu smluvních 
 stran ( Obec Křečkov / TCN nová energie, s.r.o.), ohledně pronájmu pozemkům č.par. 
 306/1 a 304/2 v k.ú. Křečkov, určených pro výstavbu FVE. 
 
 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 
 
Ad6/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo a doporučilo k podpisu  

Nájemní smlouvu č. 348 o pronájmu pozemků PK 307, 310, 320/2 v k.ú.Křečkov, 
za účelem provozování zemědělské činnosti. Nájemce: Setba Budiměřice, zemědělské 
družstvo, IČ: 47048221, se sídlem Křinec 2, 289 33. 
 
Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

 
 
Ad7/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo a doporučilo k podpisu Nájemní smlouvu  
 nebytových prostor v budově ZŠ Křečkov, pro umístění 20ti dětí MŠ Pátek  

v období od měsíce září 2010 do měsíce září 2011. 
 

Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 
 

 
Ad8/  Různé- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení zahájení územního řízení o umístění 

stavby  fotovoltaické elektrárny 3 000 kWp. 
  
 
 
 
Ad9/  Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 
  
  
 
 
 
 
 
 



 
  
  USNESENÍ 
    Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 26.7.2010 
---------------------------------------------------------------------------------------           
        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 T.Hrdličku. 
 
 
        Ad3/ Kontrola a projednání zápisu ze dne 28.6.2010 
        Usnesení č. 3 
      Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
                 obce ze dne 28.6.2010. 

 
 
  Ad4/  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

        Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo a doporučilo k podpisu Smlouvu o   
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6009844/1 se 
společností ČEZ  Distribuce, a.s., IČ: 27232425, pro osazení kompakt.pilíře 
vč.přípojkové skříně pro pozemek p.p.č.74/6 v k.ú.Křečkov. 

 
 

Ad5/  Dohoda smluvních stran k pozemkům č.par. 306/1 a 304/2  v k.ú. Křečkov určených 
          k výstavbě FVE. 
            Usnesení č. 5 

      Zastupitelstvo obce po projednání schválilo a doporučilo k podpisu Dohodu smluvních 
     stran ( Obec Křečkov / TCN nová energie, s.r.o.), ohledně pronájmu pozemkům č.par. 
     306/1 a 304/2 v k.ú. Křečkov, určených pro výstavbu FVE. 
 
 
     Ad6/   Nájemní smlouva č. 348 o pronájmu pozemků za účelem provozování zemědělské 

    činnosti. 
       Usnesení č. 6 

     Zastupitelstvo obce po projednání schválilo a doporučilo k podpisu  
   Nájemní smlouvu č. 348 o pronájmu pozemků PK 307, 310, 320/2 v k.ú.Křečkov, 
   za účelem provozování zemědělské činnosti. Nájemce: Setba Budiměřice, zemědělské  
   družstvo, IČ: 47048221, se sídlem Křinec 2, 289 33. 

 
 



 
 
 Ad7/   Nájemní smlouva nebytových prostor v budově ZŠ Křečkov, pro umístění 20ti dětí MŠ 

 Pátek . 
       Usnesení č. 7 
 Zastupitelstvo obce po projednání schválilo a doporučilo k podpisu Nájemní smlouvu  
 nebytových prostor v budově ZŠ Křečkov, pro umístění 20ti dětí MŠ Pátek  

v období od měsíce září 2010 do měsíce září 2011. 
 
  
 
Ověřovatelé  zápisu: pan J.Krejčí, pan T.Hrdlička 
 
 
 
 
     Zápis provedl: Jiřina Albertová                      Starostka obce:  Jeníková Markéta 


