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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 

� Rozpočtová změna číslo 7 

� Územní plán obce Křeč 

� Věcné břemeno obce Křeč – E-on Č. B. 

� Práce v roce 2016 – výhled na rok 2017 

� Rozpočtové provizorium 2017 a rozpočtový výhled 2017 – 2020 

� Zpráva finanční a revizní komise 

� Stanovení poplatků na rok 2017 

� Různé 

� Diskuse 

� Závěr 
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ad 1.) Zahájení 

Zasedání zahájil starosta pan Čamra přivítáním přítomných členů zastupitelstva a 

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 67/16 – 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 dále seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního zasedání. 

  

Usnesení 68/16 – 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 69/16 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání 

– přijato 9 hlasy. 

 

 



 Obecní úřad 
                                                                                                       Křeč 95 

 394 95 Křeč 

 
 

ad 5 ) Rozpočtová změna číslo 7 

 

Usnesení 70/16 – zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu číslo 7 – schváleno 9 hlasy. 

  

 

ad 6. ) Územní plán obce Křeč 

Územní plán obce je dokončen a odsouhlasen. V současné době je před podpisem 

odborem územního plánování Pelhřimov, které proběhne v měsíci lednu 2017. 

 

Usnesení 71/16 – zastupitelstvo obce Křeč bere tuto informaci na vědomí. 

 

ad 7. ) Věcné břemeno obce Křeč – E-on Č. B. 

Projednána smlouva o zřízení věcného břemene s E-on distribuce Č. Budějovice – el. 

přípojka č. p. 144. 

 

Usnesení 72/16 – zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o věcném břemenu mezi 

obcí Křeč a E-on distribuce Č. Budějovice – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

 

ad 8. ) Práce v roce 2016 – výhled na rok 2017 

Dokončení prací na objektu stodoly č. p. 50. 

� Nátěr fasády. 

� Zbudování cca. 25m oplocení. 

� Úprava přilehlé zahrady. 

� Vybudování přístřešku pro řezivo 

 

Vzhledem k potížím s pitnou vodou je nutno investovat do této oblasti: 

� Zpracování projektové dokumentace na odbourání dusičnanů v pitné vodě. 

� Kontrola – případné vyčištěn í vodojemu. 
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� Vyčištění studní včetně instalace nové náplně. 

� Úpravy a rekonstrukce el. rozvodů v prameništi včetně úpravy signalizace 

hladiny vody ve vodojemu. 

Zabezpečení vodních zdrojů – studní v prameništi: 

� Úprava a údržba okolí – vyřezání křovin, sečení atd. 

� Oprava a nátěry oplocení v prameništi. 

  

 

Usnesení 73/16 – zastupitelstvo souhlasí s investováním do oblasti zkvalitnění pitné 

vody, jak úpravami v prameništi, tak i vodojemu – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

 

ad 9. )  Rozpočtové provizorium 2017 a rozpočtový výhled 2017 – 2020 

Projednáno rozpočtové provizorium na rok 2017. 

 

Usnesení 74/16 – zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na rok 

2017 a bude hospodařeno s 1/12 měsíčně do schválení rozpočtu – schváleno 9 hlasy. 

 

Projednán rozpočtový výhled na rok 2017 – 2020. 

 

Usnesení 75/16 – zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled na rok 2017 - 2020 – 

schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 10. ) Zpráva finanční a revizní komise 

Přednesena zpráva finanční komise. 

 

Usnesení 76/16 – zastupitelstvo bere na zprávu finanční komise na vědomí. 
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Přednesena zpráva kontrolní komise. 

  

Usnesení 77/16 – zastupitelstvo bere zprávu revizní komise na vědomí. 

 

ad 11. ) Stanovení poplatků na rok 2017 

 

� Vodné – 20 Kč/m3 

� Stočné - 5 Kč/m3 

� Domovní odpad – 350,- Kč trvale hlášená osoba 

   – 500,- Kč na č. p. chalupáři 

� Pes- 100,- Kč 

 

Usnesení 78/16 – zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výše uvedené ceny poplatků na 

rok 2017 – schváleno 9 hlasy. 

 

� Stanovení poplatků na rok 2017 

 

ad 12. ) Různé 

Dále bylo projednáno, aby rozpočtové změny během roku 2017 schvaloval pan starosta a 

n sledně projednal při zasedání zastupitelstva obce Křeč. 

 

Usnesení 79/16 – zastupitelstvo souhlasí, aby rozpočtové změny během roku 2017 

schvaloval pan starosta a následně je projednal v zastupitelstvu – schváleno 9 hlasy. 

 

Starosta dále přednesl členům zastupitelstva zprávu o hospodaření obce ke dni 

15.12.2016. 

 

Usnesení 80/16 – zastupitelstvo bere zprávu o hospodaření obce ke dni 15.12.2016 na 

vědomí. 
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Dále starosta konstatoval, že na zaslané dopisy na ZD Černovice a VOD Kámen ohledně 

dodržování ochranného pásma u prameniště nebylo ani z jedné strany reagováno – toto bude 

řešeno osobní návštěvou zástupců obce. 

 

Usnesení 81/16 – zastupitelstvo souhlasí s osobní návštěvou uživatelů pozemků 

v ochranném pásmu – ZD Černovice a VOD Kámen – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

Vypuštěný rybník v Pazderně byl vyvápněn a v jarních měsících zde bude zbudována 

lávka a schůdky na vylezení po panelech. Do dětského brouzdaliště bude doplněn písek. 

 

Usnesení 82/16 – zastupitelstvo s navrženými úpravami tohoto rybníka souhlasí – 

odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

V případě dosažení dotace je potřeba alespoň prořezat stromy okolo kostela, které zde 

působí škody a ohrožují návštěvníky kostela a hřbitova. 

Na hřbitově budou odstraněny pozůstatky kamenů, které velkou měrou ztěžují údržbu 

tohoto pietního místa. 

 

Usnesení 83/16 – zastupitelstvo souhlasí s provedením těchto údržbových prací v okolí 

místního kostela a hřbitova – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

Ohledně záměru zbudování nové autobusové zastávky u kravína se zastupitelstvo 

nedohodlo, jak na vzhledu, tak i na použitém materiálu – bude předmětem dalšího jednání. 

 

Projednáno podepsání smlouvy na odběry vzorků odpadních a pitných vod, včetně 

veškerá administrace pro další roky s paní Věrou Doskočilovou, která toto převezme po firmě 

3e projektování ekologických staveb s.r.o. 

 

Usnesení 84/16 – zastupitelstvo souhlasí, aby paní Doskočilová převzala po firmě 3e výše 

uvedenou činnost pro naši obec – odsouhlaseno 9 hlasy. 
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Projednána dohoda mezi městem Chýnov a obcí Křeč o vytvoření společného školského 

obvodu spádové mateřské a základní školy z důvodu, že Chýnovskou základní školu 

navštěvuje několik našich dětí. 

 

Usnesení 85/16 – zastupitelstvo souhlasí s podepsáním dohody o vytvoření společného 

školského obvodu – schváleno 9 hlasy. 

 

Závěrem pan starosta informoval zastupitelstvo, že dne 7.1.2017 proběhne v naší obci 

Tříkrálová sbírka farní charity kamenice nad Lipou. 

Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo, aby změnu účetních směrnic během roku 2017 

schvaloval starosta a poté informoval zastupitelstvo. 

 

 

 


