
             
 Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 7.9.2010                
 
 
Přítomni:  paní M.Jeníková, paní J.Albertová, pan M.Mazač, 
   pan J.Šubr, pan Ing.J.Málek. 
Omluveni : pan T.Hrdlička, pan J.Krejčí. 
 
Hosté: pan Ing.Zdeňek Hůla 
 
       Ověřovatelé zápisu: pan J.Šubr, pan M.Mazač. 
         
Program: 
1. Schválení programu zasedání. 
2. Volba ověřovatelů zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 24.8.2010. 
4. Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. par. 74/28  
 v k.ú.Křečkov. 
5. Žádost SDH Křečkov na koupi přívěsného vozíku. 
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 M.Mazače. 
 
            Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 Ad3/   Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
            obce ze dne 24.8.2010. 
 
           Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 
 



 
Ad4/  Zastupitelstvo obce znovu, na žádost vlastníků pozemku PK č.parc.74/28  v k.ú.  Křečkov, 
 paní MUDr.Dany Vackové a paní Ivy Boušové, projednalo návrhy pro možnost uzavření 
 smlouvy o zřízení věcného břemene nebo odstranění stavby infrastrukturního zařízení 
 vodovodu a kanalizace z výše jmenovaného pozemku. 
 Návrhy vlastníků: 

1) Odstranění stavby sítí z pozemku PK č.parc.74/28 v k.ú. Křečkov. 
2) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s náhradou 200.000,- Kč. 
3) Přenechání sousedního pozemku KN č.parc.74/44 ve vlastnictví obce jako náhradu a 

následné uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 

 Zastupitelstvo obce po projednání trvá na svém rozhodnutí ze dne 24.8.2010, a potvrzuje 
 schválenou maximální  výši náhrady za užívání pozemku PK č.par. 74/28 v k.ú.Křečkov 
 k veřejným účelům a k uložení  inženýrských sítí na 100 000,- Kč  

 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
Ad5/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo nákup jednonápravového nebrzděného 
 přívěsného vozíku, typu Handy 7,  pro SDH Křečkov.  
 SDH Křečkov se na nákupu vozíku bude z vlastních zdrojů podílet částkou  
 cca 10.000,- Kč. 
 
 Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 Ad6/  Různé- Zastupitelstvo obce po projednání schválilo nákup linolea do zasedací místnosti  
  OÚ Křečkov. 
 
  Hlasování pro 5 proti 0 ze 5 přítomných 
 
 
 
 
 
 
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 M.Mazače. 
 
        Ad3/ Kontrola a projednání zápisu ze dne 24.8.2010 
        Usnesení č. 3 
      Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva  
                 obce ze dne 24.8.2010. 

 
       Ad4/  Projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. par. 74/28  
       v k.ú.Křečkov. 
        Usnesení č. 4 
           Zastupitelstvo obce po projednání trvá na svém rozhodnutí ze dne 24.8.2010,  
      a potvrzuje schválenou maximální  výši náhrady za užívání pozemku PK č.par. 74/28  
      v k.ú.Křečkov k veřejným účelům a k uložení  inženýrských sítí na 100 000,- Kč  
 

 Ad5/  Žádost SDH Křečkov na koupi přívěsného vozíku. 
            Usnesení č. 5 

       Zastupitelstvo obce po projednání schválilo nákup jednonápravového nebrzděného  
       přívěsného vozíku, typu Handy 7,  pro SDH Křečkov. SDH Křečkov se na nákupu     
       vozíku bude z vlastních zdrojů podílet částkou cca 10.000,- Kč. 
  

 Ad6/  Různé. 
        Usnesení č. 6 
       Zastupitelstvo obce po projednání schválilo nákup linolea do zasedací místnosti  
       OÚ Křečkov. 
  
 
 
Ověřovatelé  zápisu: pan J.Šubr, pan Mazač. 
 
 
 
 
 
       Zápis provedl: Jiřina Albertová                      Starostka obce:  Jeníková Markéta 


