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Přítomní 

 

Čamra Josef 

Dvořáček Milan 

Petrů Václav 

Plášil Michal 

Příplata Petr 

Radosta Jan 

Sváček Josef 

Truhlář František 

Omluven 

Somerauer Milan 

 

Program 

 

� Zahájení 

� Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

� Schválení programu jednání 

� Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

� Závěrečný účet za rok 2015 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

� Projednání účetní uzávěrky za rok 2015 

� Projednání rozpočtu na rok 2016 

� Projednání inventarizace za rok 2015 

� Projednání vyřazených odepsaných pohledávek za rok 2015 

� Ing. Čašek 3E s.r.o. přijetí možných opatření ke snížení hodnoty dusičnanů v obecním 

vodovodu 
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� Seznámení zastupitelstva obce s výsledkem kontroly výkonu samostatné působnosti 

uskutečněné 23. 9. 2015, předložení návrhu opatření k nápravě kontrolu zjištěných 

nedostatků a opatření k zamezení a opatření zamezení opakování nezákonného 

postupu orgánů obce 

� Různé 

� Diskuse - usnesení 

� Závěr 

 

 

ad 1.) Zahájení 

Zasedání zahájil starosta pan Čamra přivítáním přítomných členů zastupitelstva a 

zástupce firmy 3E pana Jaromíra Čaška. 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 Josef Sváček. 

 

Usnesení 1/16 – navržení pan Jan Radosta a pan Josef Sváček byli jednohlasně 

schváleni jako ověřovatelé zápisu jednání – schváleno 8 hlasy. 

 

 

ad 3.) Schválení programu jednání 

Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního zasedání a nechal o 

tomto programu hlasovat. 

  

Usnesení 2/16 – zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání– schváleno 8 

hlasy. 
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ad 4.) Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

Pan starosta v krátkosti prošel jednotlivé body z předešlého zasedání a provedl 

kontrolu usnesení. 

 

Usnesení 3/16 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 

zasedání – přijato 8 hlasy. 

 

ad 5 ) Závěrečný účet za rok 2015 a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2015 a zprávu o přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2015. 

 

Usnesení 4/16 – zastupitelstvo obce Křeč schvaluje závěrečný účet a zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Křeč za rok 2015 s výsledkem bez výhrady – 

schváleno 8 hlasy 

 

 

ad 6.) Projednání účetní uzávěrky za rok 2015 

 

Usnesení 5/16 – účetní uzávěrka za rok 2015 byla zastupitelstvem schválena – 

schváleno 8 hlasy. 

 

 

ad 7.) Projednání rozpočtu na rok 2016 

 

Usnesení 6/16 – zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2016 a poté byl 

jednohlasně přijat – schváleno 8 hlasy. 
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ad 8.) Projednání inventarizace za rok 2015 

Projednání výsledku inventarizace za rok 2015. 

 

Usnesení 7/16 – zastupitelstvo schválilo výsledky inventarizace za rok 2015 – 

schváleno 8 hlasy. 

 

 

ad 9.) Projednání vyřazených odepsaných pohledávek za rok 2015 

Bylo projednáno vyřazených a odepsaných pohledávek za rok 2015. 

 

Usnesení 8/16 – zastupitelstvo schválilo vyřazení odepsaných pohledávek za rok 2015 

– schváleno 8 hlasy. 

 

 

ad 10.) Ing. Čašek 3E s.r.o. přijetí možných opatření ke snížení hodnoty dusičnanů 

v obecním vodovodu 

Projednání možných opatření ke snížení hodnoty dusičnanů v obecním vodovodu – 

Ing. Čašek – firma 3E s.r.o. 

Dle pana Ing. Čaška se toto neobejde bez investic na zbudování přístavby ke stávající 

vodárně v prameništi a následně stálého odběru el. energie potřebné k probíhání tohoto 

procesu. 

Pan Ing. Čašek prozatím navrhuje důsledné dodržování a případně rozšíření 

ochranného pásma prameniště, aby zde nedocházelo ke splachování a vsakování 

nežádoucích hnojiv do prameniště. 

  

Usnesení 9/16 – zastupitelstvo souhlasí s návrhem pan Ing. Čaška a pověřuje pana 

starostu, aby důsledné dodržování ochranného pásma, případně jeho rozšíření, projednal 

s vedením ZD Černovice a VOD Kámen. 

 

Další možná opatření budou projednána na dalších zasedáních zastupitelstva obce – 

například využití grantového programu na podporu zpracování studií nebo projektů 

v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod pod názvem „Čistá 

voda“. 
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ad 11.) Seznámení zastupitelstva obce s výsledkem kontroly výkonu samostatné působnosti 

uskutečněné 23. 9. 2015, předložení návrhu opatření k nápravě kontrolu zjištěných 

nedostatků a opatření k zamezení a opatření zamezení opakování nezákonného postupu 

orgánů obce 

Samostatná příloha – usnesení č. 10/16 – 17/16. 

 

  

� ad 12.) Různé 

Projednání využití dotace z „Programu obnovy venkova“ 

 

Usnesení 18/16 – zastupitelstvo odsouhlasilo využití dotace 110 000,- Kč z POV na 

opravu oplocení a zvelebení víceúčelového hřiště – odsouhlaseno 8 hlasy. 

 

 

Dále starosta informoval zastupitelstvo o vyhlášení nového dotačního titulu pro 

jednotky SDH obcí na pořízení nových dopravních automobilů a na rekonstrukci čí 

výstavbu hasičských zbrojnic. 

 

Usnesení 19/16 – obec v předchozích letech zaslala již několik žádostí o dotaci na 

pořízení dopravního automobilu vždy bez úspěchu, proto samozřejmě bude využito i této 

možnosti – odsouhlaseno 8 hlasy. 

 

 

Zamítnut finanční dar pro Centrum LADA na účely krytí nákladů spojených 

s provozem centra. 

 

Zamítnuto 5 hlasy, pro 3 hlasy. 

 

 

Územní plán obce – Ing. Smitka dodání do konce měsíce března. 
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Projednáni smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E-on distribuce České 

Budějovice. 

 

Usnesení 20/16 – zastupitelstvo bere zřízení věcného břemene mezi obcí Křeč a 

firmou E-on distribuce České Budějovice na vědomí a souhlasí – odsouhlaseno 8 hlasy. 

 

 

 

Plánované převěsy el. přípojky obecní stodoly a osvětlení víceúčelového hřiště přes 

komunikaci zajistí firma ELPE. 

 

 

Projednána a podepsána nová smlouva s firmou COMETT s.r.o. o dopravní 

obslužnosti. 

 

 

Projednána možnost dotace cca 70% na zbudování pasivních odpočinkových míst 

v obci. 

 

Usnesení 21/16 – zastupitelstvo s využitím této dotace souhlasí – odsouhlaseno 8 

hlasy. 

 

 

Zastupitelstvo závěrem odsouhlasilo mimořádnou odměnu ve výši 5 000,- Kč paní 

Marii Petrů za úsilí a čas strávený při inventarizaci a při přípravě audiu s výsledkem „bez 

výhrad“ – odsouhlaseno 8 hlasy.  

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 7. 3. 2016 

Sejmuto dne: 22. 3. 2016 

 



 

Přijatá opat ření a přijaté usnesení z kontroly MV ČR ze dne 23. 9. 2015  
  
Zastupitelstvo dne 25. 2. 2016 
 
  
01. Seznámení zastupitelstva obce s výsledky kontro ly výkonu samostatné p ůsobnosti 
uskute čněné u obce K řeč dne 23.9.2015, p ředložení návrhu opat ření k náprav ě 
kontrolou zjišt ěných nedostatk ů a  
opat ření k zamezení opakování nezákonného postupu orgán ů obce 
 
Starosta seznámil  zastupitelstvo obce s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti u 
obce Křeč uskutečněné Ministerstvem vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, dne 
23.9.2015 na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Průběh a výsledek hlasování :  pro hlasovalo 8 přítomných členů 
 
Usnesení č 10/16  Zastupitelstvo bere výsledky kontroly na vědomí bez výhrad. 
 
 
Při kontrole byla shledána následující porušení  zákona: 
. 
. 
. 
2) Obec porušila ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích  v kombinaci s ustanovením § 26 
odst. 1 v ěta třetí správního řádu tím, že  
 

a) v případě prodeje pozemku p.č. 1649/18 o výměře 80 m2, 
b) části pozemku p.č. 1649/23 o výměře 126 m2 , oba v k.ú. Křeč, 
 

nezveřejnila záměr disponovat nemovitým majetkem způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 
Starosta  p ředložil návrh opat ření k náprav ě kontrolou zjišt ěných nedostatk ů:  
a) Na základě iniciativy ze strany obce bude vyvoláno jednání s osobou v současné době 
považovanou za vlastníka pozemku p.č. 1649/18 o výměře 80 m2,  v k.ú. Křeč, která je také 
nyní v katastru nemovitostí zapsaná jako vlastník předmětného pozemku. S touto osobou na 
základě uvedeného jednání obec sepíše souhlasné prohlášení o neplatnosti uzavřené kupní 
smlouvy, které bude následně s příslušným návrhem předloženo katastrálnímu úřadu 
k zápisu vlastnického práva zpět na obec. Na základě souhlasného prohlášení o neplatnosti 
kupní smlouvy je pak třeba vrátit přijaté plnění. Po realizaci tohoto kroku bude přistoupeno 
k zopakování procesu prodeje předmětné nemovitosti, a to při dodržení všech náležitostí 
stanovených zákonem o obcích, od zveřejnění záměru přes výběr zájemce až po rozhodnutí 
příslušného orgánu obce o uzavření nové smlouvy.  
 
b) Na základě iniciativy ze strany obce bude vyvoláno jednání s osobou, jíž byl usnesením 
zastupitelstva schválen prodej části pozemku p.č. 1649/23 o výměře 126 m2 , v k.ú. Křeč 
(jedná se o pozemek p.č. 1649/26 o výměře 126m2 nově vzniklý oddělením z pozemku p.č. 
1649/23, vše k.ú. Křeč). Jelikož s touto osobou již byla ohledně předmětného pozemku 
uzavřena kupní smlouva a tato osoba je také nyní zapsána v katastru nemovitostí jako 
vlastník předmětného pozemku, sepíše na základě uvedeného jednání obec s touto osobou 
souhlasné prohlášení o neplatnosti uzavřené kupní smlouvy, které bude následně 
s příslušným návrhem předloženo katastrálnímu úřadu k zápisu vlastnického práva zpět na 
obec. Na základě souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy je pak třeba vrátit 
přijaté plnění. Po realizaci tohoto kroku bude přistoupeno k zopakování procesu převodu 



 

předmětné nemovitosti, a to při dodržení všech náležitostí stanovených zákonem o obcích, 
od zveřejnění záměru přes výběr zájemce až po rozhodnutí příslušného orgánu obce o 
uzavření nové smlouvy.  
 
Průběh a výsledek hlasování :  pro hlasovalo 8 přítomných členů  
 
Usnesení č 11/16   Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh starosty.  
 
Starosta dále p ředložil opat ření k zamezení opakování nezákonného postupu orgán ů 
obce: 
Před rozhodnutím o dispozici nemovitým majetkem postupovat v souladu se zákonem, tzn. 
záměr obce disponovat svým nemovitým majetkem (tj. prodat, směnit nebo darovat nemovitý 
majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku) zveřejnit vždy po dobu nejméně 15 
dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce na úřední desce obecního úřadu a rovněž 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své 
nabídky. 
  
Průběh a výsledek hlasování : pro hlasovalo 8 přítomných členů  
 
Usnesení č  12/16 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh starosty.  
 
3) Obec porušila ustanovení § 85 písm. a) zákona o obcích  tím, že zastupitelstvo obce 
neschválilo všechny základné (podstatné) náležitosti zamýšleného právního jednání  
 

a) v případě prodeje pozemku p.č. 1649/18 o výměře 80 m2, 
b) části pozemku p.č. 1649/23 o výměře 126 m2 , oba v k.ú. Křeč, 
 

a tím, že kupní smlouvy ze dne 12. prosince 2014 byly uzavřeny, aniž by zastupitelstvo obce 
v předmětném usnesení dostatečně označilo druhou smluvní stranu a cenu. 
 
Starosta  p ředložil návrh opat ření k náprav ě kontrolou zjišt ěných nedostatk ů:  
a) Na základě iniciativy ze strany obce bude vyvoláno jednání s osobou v současné době 
považovanou za vlastníka pozemku p.č. 1649/18 o výměře 80 m2, v k.ú. Křeč, která je také 
nyní v katastru nemovitostí zapsaná jako vlastník předmětného pozemku. S touto osobou na 
základě uvedeného jednání obec sepíše souhlasné prohlášení o neplatnosti uzavřené kupní 
smlouvy, které bude následně s příslušným návrhem předloženo katastrálnímu úřadu 
k zápisu vlastnického práva zpět na obec. Na základě souhlasného prohlášení o neplatnosti 
kupní smlouvy je pak třeba vrátit přijaté plnění. Po realizaci tohoto kroku bude přistoupeno 
k zopakování procesu prodeje předmětné nemovitosti, a to při dodržení všech náležitostí 
stanovených zákonem o obcích, od zveřejnění záměru přes výběr zájemce až po rozhodnutí 
příslušného orgánu obce o uzavření nové smlouvy.  
 
b) Na základě iniciativy ze strany obce bude vyvoláno jednání s osobou, jíž byl usnesením 
zastupitelstva schválen prodej části pozemku p.č. 1649/23 o výměře 126 m2 , v k.ú. Křeč 
(jedná se o pozemek p.č. 1649/26 o výměře 126m2 nově vzniklý oddělením z pozemku p.č. 
1649/23, vše k.ú. Křeč). Jelikož s touto osobou již byla ohledně předmětného pozemku 
uzavřena kupní smlouva a tato osoba je také nyní zapsána v katastru nemovitostí jako 
vlastník předmětného pozemku, sepíše na základě uvedeného jednání obec s touto osobou 
souhlasné prohlášení o neplatnosti uzavřené kupní smlouvy, které bude následně 
s příslušným návrhem předloženo katastrálnímu úřadu k zápisu vlastnického práva zpět na 
obec. Na základě souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy pak třeba vrátit přijaté 
plnění. Po realizaci tohoto kroku bude přistoupeno k zopakování procesu převodu předmětné 
nemovitosti, a to při dodržení všech náležitostí stanovených zákonem o obcích, od 
zveřejnění záměru přes výběr zájemce až po rozhodnutí příslušného orgánu obce o uzavření 
nové smlouvy.  



 

 
Průběh a výsledek hlasování : pro hlasovalo 8 přítomných členů  
 
Usnesení č 13/16  Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh starosty.  
 
 
 
Starosta dále p ředložil opat ření k zamezení opakování nezákonného postupu orgán ů 
obce: 
Zajistit, aby schvalovací usnesení zastupitelstva obce obsahovalo vždy alespoň základní 
(podstatné) náležitosti zamýšleného právního jednání. V případě prodeje nemovitých věcí 
jsou takovými podmínkami určení předmětu prodeje (např. označení nemovitosti v souladu 
s katastrálním zákonem) a určení kupní ceny, určení druhé smluvní strany (označení osoby, 
s níž má být uzavřena smlouva jménem, příjmením, datem narození a např. adresou místa 
trvalého pobytu). Zajistit, aby znění smluv uzavíraných obcí po předchozím schválení 
zastupitelstva obce vždy plně respektovaly obsah usnesení (rozhodnutí) zastupitelstva obce. 
Zabezpečit, aby na plnění tohoto opatření dohlížel kontrolní výbor, případně určit osobu 
odpovědnou za plnění této povinnosti.  
 
Průběh a výsledek hlasování :  pro hlasovalo 8 přítomných členů  
 
Usnesení č 14/16  Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh starosty.  
 
 
5.1  Evidence právních předpisů obce a dostupnost dalších právních předpisů či jiných 
dokumentů 
Byla doporučena vést evidenci vydaných právních předpisů a dokumentů dle § 12 odst. 4 
věty první zákona o obcích. 
Zodpovídá: starosta 
Konzultace s krajem včetně zaslání na MV ČR 
  
Průběh a výsledek  hlasování: pro hlasovalo 8 přítomných členů 
 
Usnesení č. 15/16 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh starosta 
 
5.3  Dodržování postupu při vedení úřední desky dle ustanovení § 26 správního řádu. 
Důsledně dbát na používání elektronické úřední desky - dálkový přístup 
Zodpovídá: starosta 
 
Průběh a výsledek hlasování: pro hlasovalo 8 přítomných členů 
 
Usnesení č. 16/16 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh 
 
6.  Zveřejňování informací dle ustanovení § 5 InfZ a zveřejňování výročních zpráv o činnosti 
v oblasti poskytování informací dle ustanovení § 18 InfZ. 
Zodpovídá: starosta 
 
Průběh a výsledek hlasování: pro hlasovalo 8 přítomných členů 
 

Usnesení č. 17/16 Zastupitelstvo schvaluje výše uvedený návrh 

 

Vyvěšeno dne: 7. 3. 2016 

Sejmuto dne: 22. 3. 2016 


