
Obec Křečkov 
 

 

 

 Zápis 

 ze zasedání Zastupitelstva obce Křečkov, 

 konaného dne 12.11. 2013, od 17:00 hodin. 

 

Místo konání: Obecní úřad Křečkov, Křečkov 58, zasedací místnost 

 

Přítomni: 

Paní Markéta Jeníková, Mgr. Veronika Raulová, Tomáš Stuchlík,  

Ing. Jaroslav Málek, Jiří Krejčí, Jiřina Albertová, Jaroslav Slezák 

 

Omluveni:  

 

Hosté: viz prezenční listina 

 

Program zasedání: 
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2)   Schválení programu 

  3)   Kontrola a projednání zápisu ze dne 08.10.2013 

  4)   Rozpočtové opatření č.5 

  5)   Návrh rozpočtu na rok 2014 

  6)   Stavební úpravy chodníku podél silnice č.III/33016 v Křečkově 

  7)   Obnova pomníku padlých z I.světové války 

  8)   Různé 

  9)   Diskuse 

  10)   Závěr 

  

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem: 

 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele –Zastupitelstvo navrhuje ověřovatele tohoto 

zápisu: Jiřího Krejčí, Jiřinu Albertovou, Mgr. Veronika Raulová je navržena zapisovatelkou 

zápisu. 

 

  Návrh usnesení 1/11/2013 

Zastupitelstvo obce po projednání určilo ověřovatele zápisu: Jiřího Krejčí a 

Jiřinu Albertovou. Zapisovatelkou je určena Mgr. Veronika Raulová. 

 

 Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 1/11/2013 bylo schváleno. 

 

 

2) Schválení programu -  Starostka obce Markéta Jeníková seznámila přítomné s návrhem 

programu zveřejněném, po zákonem stanovenou lhůtu, na úřední desce. 

 

  

 



 

Návrh usnesení 2/11/2013 

  Zastupitelstvo obce po projednání schválilo tento program: 

 
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2)   Schválení programu 

        3)   Kontrola a projednání zápisu ze dne 08.10.2013 

        4)   Rozpočtové opatření č.5 

        5)   Návrh rozpočtu na rok 2014 

        6)   Stavební úpravy chodníku podél silnice č.III/33016 v Křečkově 

        7)   Obnova pomníku padlých z I.světové války 

        8)   Různé 

        9)   Diskuse 

      10)   Závěr 

 

 Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 2/11/2013 bylo schváleno. 

 

 

3) Kontrola a projednání zápisu ze dne 8.10.2013 – zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze 

dne 8.10.2013 byl projednán a zkontrolován. 

 

 Návrh usnesení 3/11/2013 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Zápis zasedání zastupitelstva obce 

ze dne 8.10.2013. 

 

 Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3/11/2013 bylo schváleno. 

 

 

4) Rozpočtové opatření č. 5 – Zastupitelstvo obce projednalo zápis finančního výboru obce 

Křečkov ze dne 8.11. 2013 a na jeho základě schválilo Rozpočtové opatření č.5. 

 

Návrh usnesení 4/11/2013 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo Rozpočtové opatření č.5/2013.  

  

 Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti  0  Zdrželi se 0 

 Usnesení č. 4/11/2013  bylo schváleno. 

  

 

5) Návrh rozpočtu na rok 2014 - Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí návrh 

rozpočtu obce Křečkov na rok 2014, předložený finančním výborem. Návrh rozpočtu bude, 

po zákonem stanovenou lhůtu, zveřejněn na úřední desce obce. 

 

 

6) Stavební úpravy chodníku podél silnice č. III/33016 v Křečkově -  Zastupitelstvo 

projednalo nutnost stavebních úprav chodníku podél silnice č. III/33016 v obci Křečkov a 

rozhodlo vyhlásit výzvu na veřejnou zakázku č.1/2013 na akci pod názvem: 

,, Křečkov-Stavební úpravy chodníku včetně vjezdů-I.etapa“.  
Na základě směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené dne 17. 7. 

2012, rozhodlo zastupitelstvo obce vyzvat tyto firmy k předložení nabídky:  



Silnice Čáslav – Holding, a.s.; Silmex s.r.o. Kolín; K+G tranzit Velim, s.r.o.; Strabag a.s., 

Kolín; Halko stavební společnost, s. r.o., Kolín. Znění výzvy se zveřejní i na webových 

stránkách obce, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak 

prostor k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komisi. 

Zastupitelstvo obce po projednání navrhlo tyto členy komise pro otevírání obálek a hodnotící 

komise: Ing. Jaroslav Málek, Jiří Krejčí a Leoš Piroutek. 

 

Návrh usnesení 5/11/2013 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo vyhlášení výzvy na veřejnou 

zakázku č. 1/2013 ,, Křečkov-Stavební úpravy chodníku včetně vjezdů-I.etapa“

  

Výsledek hlasování Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/11/2013 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení 6/11/2013 

Zastupitelstvo obce, na základě směrnice o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu ze dne 17. 7. 2012, schválilo vyzvat tyto firmy: Silnice Čáslav – 

Holding, a.s.; Silmex s.r.o. Kolín; K+G tranzit Velim, s.r.o.; Strabag a.s., 

Kolín; Halko stavební společnost, s. r.o., Kolín, k předložení nabídky. 

  

Výsledek hlasování Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/11/2013 bylo schváleno 

 

 

Návrh usnesení 7/11/2013 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo komisi pro otevírání obálek a 

hodnotící komisi. Členové hodnotící komise a komise pro otevírání obálek jsou: 

Ing. Jaroslav Málek, Jiří Krejčí a Leoš Piroutek. 

  

Výsledek hlasování Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7/11/2013 bylo schváleno 

 

 

7) Obnova pomníku padlých z I. světové války – Zastupitelstvo obce na základě 

předložených dokumentů ( předávací protokol č.6/13, stavební deník), projednalo ukončení 

akce ,, Obnova pomníku padlých z I. světové války, včetně sadových úprav“ a doporučilo 

starostce obce konečnou fakturu k úhradě. Celková částka akce je 684.738,-Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení 8/11/2013 

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo ukončení akce ,, Obnova pomníku 

padlých z I. světové války, včetně sadových úprav“ a doporučilo starostce obce 

konečnou fakturu k úhradě. Celková částka akce je 684.738,-Kč bez DPH. 

   

 Výsledek hlasování Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

 Usnesení č.8/11/2013 bylo schváleno 

 

 

 



8) Různé –  

Zastupitelstvo obce projednalo návrh pana Karla Bartoše, ze dne 11.11.2013- Darovací 

smlouva a dohoda o bezúplatném převodu stavby – Komunikace a veřejné osvětlení. 

Po konzultaci s právním zástupcem obce bude smlouva předložena k podpisu. 

 

 9) Diskuse V tomto bodě nebyly předneseny žádné příspěvky. 

 

10) Závěr – Paní starostka poděkovala všem přítomným za aktivní přístup a ukončila 

zasedání.  

 

Přílohy zápisu: 

Prezenční listina 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 12.11.2013 

 

Zapisovatel: Mgr. Veronika Raulová  

 

Ověřovatelé:    Jiřina Albertová  

 

 Jiří Krejčí 

 

 

Starosta:      Markéta Jeníková    Místostarosta:  Ing.Jaroslav Málek 

 

 


