
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Křečkov ze dne 
7.10.2008 

Přítomni:  Jeníková, Albertová, Šubr, Mazač, Málek 

Omluveni :Krejčí, Hrdlička 

Ověřovatel zápisu: Málek 

Program: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Volba ověřovatele zápisu. 
3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 9.9.2008 
4. POV Středočeského kraje. 
5. Dopravní obslužnost na rok 2009. 
6. Centrum soc. a zdravotní služby. 
7. Žádost SDH. 
8. Různé 
9. Závěr 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem: 

Ad/1: 
Zastupitelstvo po projednání schválilo program zasedání . 

• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

Ad/2: 
Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu-pana Šubra. 

• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

Ad/3: 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce ze 
 dne 9.9.2008. 

• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

Ad/4: 
 
Zastupitelstvo obce projednalo možnosti podání žádosti o dotace z POV Středočeského 
  kraje pro rok 2009: 
  

• Dotační titul 1 –Akce místních programů obnovy vesnice 
• -na akci ,, Oprava veřejného osvětlení III. etapa,, v maximální výši 200 000,-Kč. 



• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

Ad/5: 
 
Paní starostka podala zastupitelstvu informace ze setkání starostů obcí okresu 
Nymburk, uskutečněného dne 29.9.2008 v budově radnice Města Poděbrady. 
Na setkání bylo projednáno společné solidární zajištění dopravní obslužnosti jednotlivých 
obcí daného teritoria okr.Nymburk. 

Ad/6: 

V návaznosti na toto jednání následovala porada starostů k zajištění sociálních služeb 
občanů prostřednictvím Centra zdravotních a sociálních služeb Poděbrady o.p.s. 

Ad/7: 
 
a) Zastupitelstvo po projednání schválilo návrh na navýšení rozpočtu SDH Křečkov na rok 
2009 v maximální částce 200 000,- Kč. Důvodem navýšení je nutnost pořízení vozu pro 
práci s mládeží. Případná koupě a způsob financování ojetého, či nového vozu bude 
předem konsultován a chválen Zastupitelstvem obce. 

• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

b/ Zastupitelstvo po projednání schválilo prodej speciálního skříňového automobilu 
značky: Avia A 31.1 N, vin: HO122071 8471, r.v. 1987, v minimální výši 15 000,-Kč. 
Záměr bude zveřejněn na úřední desce OÚ Křečkov. 

• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

Ad/8: 
 
Různé: 

-Zastupitelstvo po projednání schválilo žádost obce Pátek na dočasné umístnění 
9 dětí MŠ obce Pátek ve školském zařízení obce Křečkov v období 
od 1.9.2009 do 30.6.2009. 

• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

-Zastupitelstvo po projednání schválilo smlouvu o dílo na dodávku a montáž 
oplocení za budovou ZŠ Křečkov, uzavřenou s firmou Stavební a realitní 
Nymburk s.r.o. a pověřilo paní starostku jejím podpisem. 

• Hlasování pro: 5, proti: 0 z 5 přítomných 

Ad/9: 
 
 Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 



USNESENÍ 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 7.10.2008 

1. Ad1/ Program zasedání 
Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo program zasedání. 

2. Ad2/ Volba ověřovatele zápisu 
Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo ověřovatele zápisu- p.Málka. 

3. Ad3/ Kontrola zápisu ze dne 9.9.2008 
Usnesení č. 3 
  Zastupitelstvo obce Křečkov po projednání schválilo Zápis ze zasedání 
  zastupitelstva ze dne 9.9.2008. 

4. Ad 4/ Program obnovy venkova 
Usnesení č. 4 
  Zastupitelstvo po projednání schválilo podání žádosti o dotace z POV Středočeského 
kraje pro rok 2009: 
Dotační titul 1 –Akce místních programů obnovy vesnice 
-na akci ,, Oprava veřejného osvětlení III. etapa,, v maximální výši 200 000,-Kč. 

5. Ad 7/ 
a)Navýšení rozpočtu SDH Křečkov na rok 2009 
b)Prodej speciálního skříňového automobilu značky: Avia A 31.1 N 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo po projednání schválilo návrh na navýšení rozpočtu SDH Křečkov na 
  rok 2009 v maximální částce 200 000,- Kč. 

Zastupitelstvo po projednání schválilo prodej speciálního skříňového automobilu 
značky: Avia A 31.1 N, vin:HO122071 8471, r.v. 1987, v minimální výši 15 000,-Kč. 

6. Ad 8/ Žádost obce Pátek 
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo po projednání schválilo žádost obce Pátek na dočasné umístnění 
9 dětí MŠ obce Pátek ve školském zařízení obce Křečkov v období 
od 1.9.2009 do 30.6.2009. 

7. Ad 8/ Smlouva o dílo 
Usnesení č. 7 
 
Zastupitelstvo po projednání schválilo smlouvu o dílo na dodávku a montáž 
  oplocení za budovou ZŠ Křečkov, uzavřenou s firmou Stavební a realitní Nymburk 
s.r.o. 

Ověřovatelé zápisu: p.Šubr 

 


