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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 

� Rozpočtové změny číslo 5 a číslo 6 

� Územní plán obce Křeč 

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

� Práce v roce 2016 

� 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 Jan Radosta a pan Michal Plášil. 

 

Usnesení 56/16 – navržení pan Jan Radosta a pan Michal Plášil 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 57/16 – 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 58/16 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 

zasedání – přijato 9 hlasy. 
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ad 5 ) Rozpočtové změny číslo 5 a číslo 6 

 

Usnesení 59/16 – zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny číslo 5 a číslo 6 – 

schváleno 9 hlasy. 

  

 

ad 6. ) Územní plán obce Křeč 

 

Usnesení 60/16 – zastupitelstvo obce Křeč po projednání 

 

I. Ruší platnost stávajícího Územního plánu obce Křeč včetně změn 

II.  Bere na vědomí: 

� Důvodovou zprávu k předložení Opatření obecné povahy č.1/2016, 

kterým se vydává Územní plán obce Křeč 

� V souladu s ustanovením §172 odst. 4 zákona č.500/2004 Sb. správní 

řád, v plném znění, vyhodnocení připomínek uplatněných při 

projednání návrhu Územního plánu obce Křeč ve smyslu přílohy č. 1 

tohoto usnesení a ve smyslu kapitoly o) vyhodnocení připomínek 

Odůvodnění Územního plánu obce Křeč – textová část odůvodnění 

zpracovaná pořizovatelem. 

Vyhodnocení připomínek je též součástí Důvodové zprávy (Příloha č. 2 

Průvodní zprávy) 

� Námitky k návrhu Územního plánu obce Křeč nebyly uplatněny. 

III.  Vydává: 

� Po ověření podle ustanovení §54 odst. 2 zákona č.186/2006 Sb., o 

územním plánování o stavebním řádu, v platném znění (dále jen 

„stavební zákon“), že návrh Územního plánu obce Křeč není v rozporu 

s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, Zásadami 

územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č-1, 

Aktualizace č. 2, Aktualizace č. 3, se stanovisky dotčených orgánů a se 

stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný 

podle ustanovení §6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití  
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ustanovení §43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními 

§171 až §174 správního řádu v plném znění Územní plán obce Křeč. 

IV.  Ukládá: 

� Starostovi obce dle §172 odst. 1 správního řádu ve vazbě na §172 odst. 

2 správního řádu oznámit vydání Územního plánu obce Křeč veřejnou 

vyhláškou a zajistit povinnosti dle §165 stavebního zákona. 

 

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

 

Usnesení 61/16 – zastupitelstvo bere smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí 

Křeč a E-on distribuce Č. Budějovice na vědomí a souhlasí – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

 

ad 8. ) Práce v roce 2016. 

 

Práce plánované na rok 2016 jsou již v podstatě dokončeny, některé práce především 

na opravě stodoly budou dokončeny v příštím roce (jedná se např. o nátěr fasády, oplocení 

a úpravy přilehlé zahrady). 

 

Cesta pod firmou PH METAL je též dokončena -  firma SWIETELSKY srovnala a 

zhutnila navezené kamenivo, povezla škrabaným asfaltem, který byl též zhutněn. 

Stávající cesta okolo budovy č. p. 71 byla odbagrována a pozemek předán do užívání 

panu Čurdovi. 

 

Usnesení 62/16 – zastupitelstvo bere na vědomí dokončení plánovaných prací a 

s dalším průběhem souhlasí – odsouhlaseno 9 hlasy. 
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ad 8. ) Různé 

 

� Podána žádost o zpracování energetické náročnosti budov v majetku obce – 

Energetická agentura vysočiny. 

� Bude zaslána petice na Ministerstvo financí ohledně RUD – požadavek 

oprávněného podílu obcí z výběru DPH. 

� Došlo k vypuštění rybníka v Pazderně  - po vymrznutí bude vyvápněn a přes 

zimní měsíce ponechán vypuštěný. 

 

Usnesení 63/16 – zastupitelstvo s tímto postupem souhlasí – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

� V současné době se vyřizuje umístění zrcadla na křižovatku na Rozcestí – odbor 

dopravy a PČR. 

 

 

Usnesení 64/16 – zastupitelstvo souhlasí s umístěním zrcadla na této křižovatce 

z důvodu bezpečnosti – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

� Projednána žádost – Linka bezpečí – o finanční příspěvek 

 

Usnesení 65/16 – zastupitelstvo tento příspěvek zamítlo – pro 3 hlasy, proti 6 hlasů. 

 

� Projednána činnost SDH: 

• Údržba a zazimováni techniky 

• Opět se rozjíždějící práce s dětmi 

• Příprava na valnou hromadu a jiná činnost  

S těmito body seznámil zastupitelstvo pan Milan Somerauer. 

 

Usnesení 66/16 – zastupitelstvo bere na vědomí činnost SDH a souhlasí – 

odsouhlaseno 9 hlasy. 

 


