Z á p i s číslo 1/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Křečhoř, konaného dne 18.ledna 2022

Zasedání Zastupitelstva obce Křečhoř (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00
hodin starostou obce panem Milošem Herzogem
(„dále jako „předsedající“).
Přítomni:

Miloš Herzog, Petr Schejbal, Ladislav Vinklát, Michal Beneš, Ing, Zuzana
Večeřová, Roman Rychlík, Miroslava Levčíková, Josef Horáček

Omluveni:

Jiří Machán

Občané:
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Petra Schejbala a pana Romana Rychlíka,
zapisovatelem se stává pan Ladislav Vinklát.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Křečhoř určuje ověřovateli zápisu Petra Schejbala a pana Romana
Rychlíka, zapisovatelem pana Ladislava Vinkláta.
Výsledek hlasování: 8 : 0 : 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl zveřejněn na úřední desce.
Před hlasováním dal předsedající také možnost vyjádřit se přítomným občanům k návrhu
programu.
1. Informace o plánované změně systému svozu tříděného odpadu
2. Informace o výběrovém řízení na zaměstnance údržby obce
3. Informace o výběru nové knihovnice v Obecní knihovně Křečhoř

Byl podán návrh na doplnění bodu programu:
4. Schválení dodatku č. DS/20/05030871/22500761/001/2009 s AVE Kolín s.r.o. – odvoz
separovaného odpadu
5. Schválení dodatku č. DS/014/05030871/22500761/001/2009 s AVE Kolín s.r.o. – odvoz
komunálního odpadu
6. Nákup zahradní techniky – nabídka firmy Čábelka
7. Cenové nabídky na odstranění pařezů na hřbitově, kácení stromů v obci

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 1.zasedání zastupitelstva obce Křečhoř v tomto znění:
1.
2.
3.
4.

Informace o plánované změně systému svozu tříděného odpadu
Informace o výběrovém řízení na zaměstnance údržby obce
Informace o výběru nové knihovnice v Obecní knihovně Křečhoř
Schválení dodatku č. DS/20/05030871/22500761/001/2009 s AVE Kolín s.r.o. – odvoz
separovaného odpadu

5. Schválení dodatku č. DS/014/05030871/22500761/001/2009 s AVE Kolín s.r.o. – odvoz
komunálního odpadu
6. Nákup zahradní techniky – nabídka firmy Čábelka
7. Cenové nabídky na odstranění pařezů na hřbitově, kácení stromů v obci

Výsledek hlasování: 8 : 0 : 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
1. Bod programu č. 1):
Informace o plánované změně systému svozu tříděného odpadu

2. Bod programu č. 2):
Informace o výběrovém řízení na zaměstnance údržby obce

3. Bod programu č. 3):
Informace o výběru nové knihovnice v Obecní knihovně Křečhoř

4. Bod programu č. 4):
Schválení Dodatku č. DS/20/05030871/22500761/001/2009 s AVE Kolín s.r.o. – odvoz
separovaného odpadu

Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Křečhoř schvaluje Dodatek č. DS/20/05030871/22500761/001/2009
s AVE Kolín s.r.o. – odvoz separovaného odpadu a pověřuje starostu obce uzavřením
tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: 8 : 0 : 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
Bod programu č. 5):
Schválení dodatku č. DS/014/05030871/22500761/001/2009 s AVE Kolín s.r.o. – odvoz
komunálního odpadu

Návrh usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Křečhoř schvaluje Dodatek č. DS/014/05030871/22500761/001/2009
s AVE Kolín s.r.o. – odvoz komunálního odpadu a pověřuje starostu obce uzavřením tohoto
dodatku.
Výsledek hlasování: 8: 0 : 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Bod programu č. 6):
Nákup zahradní techniky – nabídka firmy Čábelka
Návrh usnesení č.5:
Zastupitelstvo obce Křečhoř schvaluje nákup zahradní techniky do 250.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 8 : 0 : 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

Bod programu č. 7):
Cenové nabídky na odstranění pařezů na hřbitově, kácení stromů v obci

Návrh usnesení č.6:
Starosta seznámil zastupitelstvo obce Křečhoř s možnostmi a cenovými
nabídkami na odstranění pařezů a pokácení stromů v obci. Zastupitelstvo obce
Křečhoř nechalo výběr firmy, která tyto práce bude vykonávat v kompetenci
starosty.
Výsledek hlasování: 8 : 0 : 0
Usnesení č.6 bylo schváleno

Diskuze:

16.04.2022 Taneční zábava v Sokolovně

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 18.ledna 2022

Zapisovatel: Ladislav Vinklát
Ověřovatelé: Petr Schejbal

Starosta:

dne 18.ledna 2022

…………………………....

Roman Rychlík

dne 18.ledna 2022

…………………………….

Miloš Herzog

dne 18.ledna 2022

…………………………….

