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Přítomní 

 

Čamra Josef 

Dvořáček Milan 

Petrů Václav 

Plášil Michal 

Příplata Petr 

Somerauer Milan 

Sváček Josef 

Truhlář František 

 

Omluvení 

Radosta Jan 

 

Program 

 

� Zahájení 

� Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

� Schválení programu jednání 

� Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

� Rozpočtové změny číslo 3 a číslo 4 

� Projednání kupní smlouvy 

� Prodej části pozemku 

� Práce plánované na rok 2016 – průběh 

� Různé 

� Diskuse 

� Závěr 

 



 

 

 

 

 

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 Václav Petrů a pan Milan 

Somerauer. 

 

Usnesení 43/16 – navržení pan Václav Petrů a pan Milan Somerauer byli jednohlasně 

schváleni jako ověřovatelé zápisu jednání – schváleno 8 hlasy. 

 

 

ad 3.) Schválení programu jednání 

Pan starosta dále seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního zasedání. 

  

Usnesení 44/16 – zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání – schváleno 8 

hlasy. 

 

 

ad 4.) Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

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

 

Usnesení 45/16 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 

zasedání – přijato 8 hlasy. 



 

ad 5 ) Rozpočtové změny číslo 3 a číslo 4 

 

Usnesení 46/16 – zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny číslo 3 a číslo 4 – 

schváleno 8 hlasy. 

  

 

ad 6. ) Práce plánované na rok 2016 - průběh 

Projednání kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 1649/8 – 80m2 a p. č. 1649/26 – 

126m2 panu Petru Příplatovi, Křeč č. p. 112 a panu Janu Pánkovi, Babice č. p. 142, Říčany 

u Prahy za cenu 35 Kč/m2. 

 

Usnesení 47/16 – zastupitelstvo obce Křeč schvaluje prodej pozemků p. č. 1649/18 a 

p. č. 1649/26 vše včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Křeč obce Křeč 

do podílového spoluvlastnictví pana Petra Příplaty, nar. 26. 10. 1972, trvale bytem Křeč č. 

p. 112, 394 95 Křeč a pana Jana Pánka nar. 16. 10. 1963, trvale bytem Za zrcadlem 142, 

251 01 Babice, přičemž Jan Pánek nabude do svého výlučného vlastnictví podíl o velikosti 

id. ½ na výše uvedených pozemcích a Petr Příplata nabude do svého výlučného vlastnictví 

podíl o velikosti id. ½ na výše uvedených pozemích, a to za celkovou kupní cenu ve výši 

7 210,- Kč. 

 

Zastupitelstvo ukládá panu starosti obce Křeč kupní smlouvu podle bodu 1.) uzavřít a 

podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této 

smlouvy do katastru nemovitostí – schváleno 7 hlasy, 1 se zdržel. 

 

 

ad 7.) Prodej části pozemku 

Projednán prodej části pozemku p. č. 1791 v k. ú. Křeč panu Františku Truhlářovi, 

Křeč č. p. 81 z důvodu narovnání hranice přilehlé parcely p. č. 13/2 za cenu 35 Kč/m2. 

 

Usnesení 48/16 – zastupitelstvo schválilo prodej části pozemku 1791 dle geom. Plánu 

panu Františku Truhlářovi, Křeč 81 za cenu 35 Kč/m2 -  schváleno 7 hlasy, 1 se zdržel. 



 

 

ad 8.) Práce plánované na rok 2016 - průběh 

� Oplocení hřiště je již dokončeno. 

� Práce na opravě stodoly č. p. 50 doposud nepokračují. 

� Cesta pod firmou PH Metal a s tím spojené úpravy provede firma 

SWIETELSKÝ v měsíci říjnu. 

� Odpočinková místa jsou již dokončena a osázena zelení. Dokumentace 

z této akce je již předána na SZIF Pel. 

� Firma 3E Ing. Čašek – obtíže se zajištěním zpracování projektové 

dokumentace na úpravu dusičnanů ve vodě. 

� Probíhají nátěry kontejnerových stání a plechových střech na budovách 

v majetku obce. 

 

Usnesení 49/16 – zastupitelstvo obce bere průběh prací na vědomí a s jeho průběhem 

souhlasí – odsouhlaseno 8 hlasy. 

 

  

ad 10.) Různé 

Veřejné projednání ÚP obce Křeč proběhlo již 27. 7. 2016 od 17:00 hodin na OÚ Křeč 

bez připomínek – v současné době je ÚP ve stadiu dalšího zpracování. 

 

Usnesení 50/16 – zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

 

Byl zakoupen hliníkový žebřík dle odsouhlasení z předešlého jednání. 

 

Projednána ústní žádost pana Jana Radosty č. p. 63 o zaplacení kameniva zakoupeného 

na zpevnění vjezdu do garáže a stodoly – obecní pozemek. 

 

Usnesení 51/16 – zastupitelstvo neschválilo zaplacení kameniva, z důvodu užívání 

tohoto prostoru převážně majitelem nemovitosti č. p. 63 a doposud v podobných případech 

toto nebylo nikomu poskytnuto  - zamítnuto 7 hlasy, 1 se zdržel 

 

 



 

Starosta dále seznámil členy zastupitelstva o přidělení dotace na dopravní automobil 

SDH Křeč na rok 2017. 

 

Usnesení 52/16 – zastupitelstvo bere tuto informaci starosty na vědomí. 

 

 

Projednání žádosti společnosti BPI, která požaduje odčerpání vody ze sklepa 

nemovitosti č. p. 56. 

 

Usnesení 53/16 – zastupitelstvo podstoupí tuto žádost k projednání na nejbližší schůzi 

SDH Křeč – schváleno 8 hlasy. 

 

 

Zastupitelstvo dále projednalo možnost využití dotace na odbahnění a opravu rybníku 

„U Skůpů“, který je zejména u přítoku již dosti zanesený, dochází zde k vymýlání hrází a 

kbel je již také ve špatném stavu. 

 

Usnesení  54/16 – zastupitelstvo obce souhlasí s revitalizací tohoto rybníka v případ 

získání dotace a konstatovalo, že postupně budou upravovány i další rybníky v majetku 

obce – schváleno 8 hlasy. 

 

 

Starosta dále seznámil zastupitelstvo s plánovaným zvýšením poplatků OSA až o 50%. 

 

 

Projednána možnost prodeje nemovitosti č. p. 8 v majetku obce Křeč zájemci panu 

Janu Sváčkovi ml. č. p. 9. 

 

Usnesení 55/16 – zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem této nemovitosti za 

předpokladu, že tento pozemek bude využit pouze k účelům bydlení – to znamená např. 

stavbě rodinného domu apod. Zastupitelstvo se sejde na místě a dohodne přední hranici 

pozemku vzhledem ke stávající TS a kontejnerovému stání. 

 

 



 

Projednána zpráva finančního a kontrolního výboru – projednání rozpočtových změn, 

čerpání dotací a nebyla vznesena žádná připomínka. 

 

 

Změna účetních směrnic během roku schvaluje starosta obce a těchto změnách 

informuje zastupitelstvo.  

 


