
             
 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 24.8.2010                
 
 
      Přítomni:  paní M.Jeníková, paní J.Albertová, pan M.Mazač, 
   pan J.Šubr, pan Ing.J.Málek,  
       Omluveni : pan J.Krejčí, pan T.Hrdlička 
 
 
       Ověřovatelé zápisu: pan M.Mazač, pan Ing.J.Málek. 
         
Program: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatelů zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 26.7.2010. 
4. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku č.par. 74/28 v k.ú.Křečkov. 
5. Rozpočtové opaření č.3 
6. Nebezpečný odpad. 
7. Různé-  

 
8. 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 M.Mazače, pana Ing.J.Málka. 
 
            Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 Ad3/   Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva  
            obce ze dne 26.7.2010. 
 
           Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 
 



 
Ad4/  Zastupitelstvo obce projednalo návrh paní MUDr. Dany Vackové, jako spolumajitelky  
 pozemku PK č.par. 74/28 v k.ú.Křečkov, na finanční náhradu ve výši 200 000,- Kč za 
 užívání  pozemku k veřejným účelům a k uložení  inženýrských sítí.  
 
 Zastupitelstvo obce po projednání schválilo výši jednorázové náhrady 100 000,- Kč za užívání 
 pozemku, PK č.par. 74/28 v k.ú.Křečkov, k veřejným účelům a k uložení  inženýrských sítí.  
 Po dohodě s vlastníky pozemku bude, právním zástupcem obce, sepsána smlouva o zřízení 
 věcného břemene. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
Ad5/ Zastupitelstvo obce projednalo zápis finančního výboru, a na jeho základě schválilo 
 Rozpočtové opatření č.3. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
Ad6/  Zastupitelstvo obce projednalo termín svozu nebezpečného odpadu na datum 25.9.2010. 

 
 
 
Ad7/  Různé- Zastupitelstvo obce po projednání schválilo výměnu vstupních a zadních dveří  
  v budově ZŠ Křečkov. 
  
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 

- Zastupitelstvo obce po projednání schválilo ,,Smlouvu o dílo č.007/2010“, na 
 zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova OSA III.2. pro projekt 
,,Mateřská školka Křečkov“, s firmouMAVAB Consulting spol.s.r.o., IČ: 
27647986.  

 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 
 
 
 
 
Ad8/  Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 
  
  
 
 
 



 
  USNESENÍ 
    Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 24.8.2010 
---------------------------------------------------------------------------------------           
        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 M.Mazače, pana Ing.J.Málka. 
 
        Ad3/ Kontrola a projednání zápisu ze dne 26.7.2010 
         Usnesení č. 3 
       Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
                  obce ze dne 26.7.2010. 

 
  Ad4/  Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku č.par. 74/28 v k.ú.Křečkov. 
         Usnesení č. 4 

        Zastupitelstvo obce po projednání schválilo výši jednorázové náhrady 100 000,- Kč za 
  užívání pozemku, PK č.par. 74/28 v k.ú.Křečkov, k veřejným účelům a k uložení   
        inženýrských sítí. Po dohodě s vlastníky pozemku bude, právním zástupcem obce, sepsána 
  smlouva o zřízení věcného břemene. 
 
       Ad5/  Rozpočtové opatření č.3. 

             Usnesení č. 5 
       Zastupitelstvo obce projednalo zápis finančního výboru, a na jeho základě  
  schválilo Rozpočtové opatření č.3. 
 
     Ad7/  Různé 

        Usnesení č. 6 
            Zastupitelstvo obce po projednání schválilo výměnu vstupních a zadních dveří   
       v budově ZŠ Křečkov. 

      
    Ad7/  Různé 

        Usnesení č. 7 
  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo ,,Smlouvu o dílo č.007/2010“, na  
  zpracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova OSA III.2pro projekt 

     ,,Mateřská školka Křečkov“, s firmou MAVAB Consulting spol.s.r.o.,  
IČ: 27647986.  

 
 
Ověřovatelé  zápisu: pan M.Mazač, pan Ing.J.Málek. 
 
 
     Zápis provedl: Jiřina Albertová                      Starostka obce:  Jeníková Markéta 


