
             

 Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Křečkov – dne: 5.10.2010                
 

 

Přítomni: paní M.Jeníková, paní J.Albertová, pan T.Hrdlička, pan J.Krejčí. 

   pan J.Šubr, pan Ing.J.Málek. 

Omluveni : pan M.Mazač. 

 

Hosté: paní Mgr.Iva Šafránková 

 

       Ověřovatelé zápisu: pan T.Hrdlička, pana J.Krejčí. 

         

Program: 

1. Schválení programu zasedání. 

2. Volba ověřovatelů zápisu. 

3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 17.9.2010. 

4. Kupní smlouva k pozemku PK č.p.521/3 v k.ú.Křečkov. 

5. Mandátní smlouva-dopravní obslužnost  č. 231/2010. 

6. Pronájem pozemků PK 307, 310, 320/2 . 

7. Různé 

   

8. 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 T.Hrdličku, pana J.Krejčího. 

 

            Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

 

 

 Ad3/   Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva  

            obce ze dne 17.9.2010. 

 

           Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

 

 

 

 



 

Ad4/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo kupní smlouvu na část pozemku zjednodušené 

evidence  č.521/3 o výměře 1649 m
2 

, zapsané na LV č. 239 u Katastrálního úřadu pro 

Stř. kraj, Katastrálního pracoviště Nymburk pro katastrální území a obec Křečkov, od 

České republiky-Zemědělské vodohospodářské správy, se sídlem: Hlinky 60, 603 00 

Brno, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

 

 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

 

 

Ad5/  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo ,,Mandátní smlouvu č.231/2010‘‘k zajištění 

 ostatní dopravní obslužnosti. Město Poděbrady, IČ 239 640 (mandatář), obdrží od obce 

 Křečkov (mandanta) zálohovou poměrnou část z prokazatelné ztráty, která pro rok 2011 

 za obec Křečkov činí 48 000,- Kč. 

 

 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/  Různé-Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání finančního výboru ze dne  

             1.10.2010 a na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.4, viz. příloha. 

 

 Hlasování pro 6 proti 0 ze 6 přítomných 

 

-Zastupitelstvo obce projednalo žádost řiditelky školského zařízení ZŠ a MŠ paní 

 Mgr. Ivy Šafránkové ohledně navýšení rozpočtových prostředků určených  

 k zajištění provozu školského zařízení. Celková částka navýšení rozpočtových 

prostředků bude projednána na dalším jednání zastupitelstva. 

 

 

Ad8/  Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila zasedání. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   USNESENÍ 

    Ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov dne 5.10.2010 

--------------------------------------------------------------------------------           

       

 

  Ad1/ Program zasedání 

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

 

        Ad2/ Volba ověřovatele zápisu 

        Usnesení č. 2    
     Zastupitelstvo obce zvolilo ověřovatele zápisu- pana T.Hrdličku, pana J.Krejčího. 

 

 

        Ad3/ Kontrola a projednání zápisu ze dne 17.9.2010 

        Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis z mimořádného zasedání 

zastupitelstva obce ze dne 17.9.2010. 

 

 

       Ad4/  Kupní smlouva k pozemku PK č.p.521/3 v k.ú.Křečkov 

        Usnesení č. 4 
           Zastupitelstvo obce po projednání schválilo kupní smlouvu na část pozemku 

zjednodušené evidence  č.521/3 o výměře 1649 m
2 

, zapsané na LV č. 239 u 

Katastrálního úřadu pro Stř. kraj, Katastrálního pracoviště Nymburk pro katastrální 

území a obec Křečkov, od České republiky-Zemědělské vodohospodářské správy, se 

sídlem: Hlinky 60, 603 00 Brno, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
 

 

 Ad5/  Mandátní smlouva-dopravní obslužnost  č. 231/2010. 

            Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo ,,Mandátní smlouvu č.231/2010‘‘k 

zajištění  ostatní dopravní obslužnosti. Město Poděbrady, IČ 239 640 (mandatář), 

obdrží od obce Křečkov (mandanta) zálohovou poměrnou část z prokazatelné ztráty, 

která pro rok 2011 za obec Křečkov činí 48 000,- Kč. 

 

 

 Ad6/  Pronájem pozemků PK 307, 310, 320/2 . 

        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/  Různé- 

  Usnesení č. 7 
  Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání finančního výboru ze dne  

             1.10.2010 a na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.4, viz. příloha. 

 

 

Ověřovatelé  zápisu: pan T.Hrdlička, pana J.Krejčí. 

 

 

 

 

       Zápis provedl: Jiřina Albertová                      Starostka obce:  Jeníková Markéta 


