
 

    

Zápis Zápis Zápis Zápis zzzze zasedání e zasedání e zasedání e zasedání zastupzastupzastupzastupitelstva obce Křeč konanéitelstva obce Křeč konanéitelstva obce Křeč konanéitelstva obce Křeč konaného dneho dneho dneho dne    
14.14.14.14.    dubnadubnadubnadubna    2012012012016666    odododod    1919191900000000    hodinhodinhodinhodin    

 

Přítomní 

 

Čamra Josef 

Dvořáček Milan 

Petrů Václav 

Plášil Michal 

Příplata Petr 

Radosta Jan 

Somerauer Milan 

Sváček Josef 

Truhlář František 

Program 

 

� Zahájení 

� Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

� Schválení programu jednání 

� Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

� Projednání územního plánu obce Křeč 

� Doplnění směrnic – účetnictví 

� Rozpočtová změna č. 1/2016 

� Průběh prací r. 2016 

a.) Úprava skladu 

b.) Úprava oplocení hřiště 

c.) Zpracování opatření – voda - dusičnany 

� Seznámení dotační nabídky 

� Příprava materiálu – pergola 

� Projednání a schválení – souhlasné prohlášení dle §66 vyhl. č. 357/213 Sb. 

� Projednání převzetí vybavení hospody „U Huberta“ 

� Různé 



 

 

 

� Diskuse 

� Závěr 

 

 

ad 1.) Zahájení 

Zasedání zahájil starosta pan Čamra přivítáním přítomných členů zastupitelstva a hosta 

pana Ing. Smitky, který je zhotovitelem územního plánu obce. Poté pan starosta 

konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem o obcích. 

 

 

ad 2.) Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

Zapisovatelem jednání byl jmenován místostarosta pan František Truhlář. 

Jako ověřovatelé zápisu jednání byli navrženi pan Petr Příplata a pan Milan Dvořáček. 

 

Usnesení 22/16 – navržení pan Petr Příplata a pan Milan Dvořáček byli jednohlasně 

schváleni jako ověřovatelé zápisu jednání – schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 3.) Schválení programu jednání 

Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního zasedání. 

  

Usnesení 23/16 – zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání – schváleno 9 

hlasy. 

 

 

ad 4.) Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

Pan starosta prošel jednotlivé body z předešlého zasedání a provedl kontrolu usnesení. 

 

Usnesení 24/16 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 

zasedání – přijato 9 hlasy. 

 

 



 

 

ad 5 ) Projednání územního plánu obce Křeč 

Projednání územního plánu obce s výkladem a odbornou konzultací pana Ing. Smitky, 

který územní plán obce zpracoval. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením plochy OS3 v návrhu územního plánu pro 

veřejné projednání. 

 

Usnesení 25/16 – zastupitelstvo obce Křeč nemá ke zpracovanému územního plánu 

před jeho veřejným projednáním žádné zásadní připomínky – schváleno 9 hlasy 

 

 

ad 6. )Doplnění směrnic - účetnictví 

 

Usnesení 26/16 – zastupitelstvo projednalo a schválilo doplnění směrnic v účetnictví – 

schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 7.) Rozpočtová změna č.1/2016 

 

Usnesení 27/16 – zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.1/2016 – 

schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 8.) Průběh prací r.2016 

a.) Úpravy na stávající stodole (skladu) jsou převážně dokončeny, zbývá provést nátěr 

fasády, zbudování okrajového chodníku cca. 25m oplocení a úprava terénu 

přilehlého pozemku – v současné době se na této akci nepracuje. 

b.) Oplocení hřiště – do současné doby firma PH METAL odstranila stávající 

oplocení a na jižní straně se již budují nové pozinkované sloupky nového oplocení 

c.) Opatření na zkvalitnění pitné vody – v současné době firma 3E Ing. Čašek 

zpracovává možná opatření a úpravy na snížení hodnoty dusičnanů v obecní vodě. 

 

 

  



 

Usnesení 28/16 – zastupitelstvo s průběhem prací souhlasí – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

 

ad 9.) Dotační nabídka 

Starosta seznámil zastupitelstvo s možností získání dotace na provoz odpadového 

hospodářství. 

  

Usnesení 29/16 – zastupitelstvo souhlasí s využitím této dotace například na opravu a 

údržbu kontejnerových stání či na opravu samotných kontejnerů – schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 10.) Příprava materiálu - pergola 

V současné době se připravuje materiál na zamýšlený přístřešek u hřiště, který bude 

přisazen k budově firmy PH METAL a bude využíván především k pořádání různých 

sportovních akcí jako zázemí pro občerstvení. 

  

Usnesení 30/16 – zastupitelstvo s tímto postupem souhlasí – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

 

ad 11.) Projednání a schválení – souhlasné prohlášení dle §66 vyhl. č. 357/213 Sb. 

Usnesení 31/16 – zastupitelstvo schválilo souhlasné prohlášení dle §66 vyhl. č. 

357/213 Sb. – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

  

� ad 12.) Projednání převzetí vybavení hospody „U Huberta“ 

Zastupitelstvo jako inventarizační komise převzalo dne 7. 4. 2016 vybavení 

pohostinství „U Huberta“ od dosavadní provozovatelky paní Čápové. Veškeré vybavení 

bylo předáno v pořádku, správném množství a čistotě. 

  

Usnesení 32/16 – zastupitelstvo souhlasí s převzetím vybavení pohostinství – 

odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

 

 



 

 

� ad 13.) Různé - diskuse 

Nutno opravit zaváženou hlubokou cestu na Zoubek, kde je zapotřebí zahrnout 

navezený kámen a stavební suť. 

  

Usnesení 33/16 – zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a pověřuje pana 

starostu toto dojednat se ZD Černovice. 


