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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 2/2016 

� Práce plánované na rok 2016 – průběh 

� Dotační nabídky – seznámení 

� Seznámení s uzavírkou silnice II.409 – úsek Hroby 

� Úzkokolejka Obrataň – J. Hradec – jednání, záměry 

� 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 Jan Radosta a pan Josef Sváček. 

 

Usnesení 34/16 – navržení pan Jan Radosta a pan Josef SváčekMilan 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 35/16 – 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 36/16 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího 

zasedání – přijato 9 hlasy. 

 

 

ad 5 ) Rozpočtová změna číslo 2/2016 

 

Usnesení 37/16 – zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu číslo 2/2016 – 

schváleno 9 hlasy. 

  

 



 

ad 6. ) Práce plánované na rok 2016 - průběh 

Oplocení hřiště je již před dokončením, bylo osazeno osvětlením a obnoveno 

nastříkání čar hřiště na nohejbal a tenis za cca. 11 000,- Kč. 

 

Práce na stodole č. p. 50 se dosud nerozjely. Je potřeba provedení revize el. zařízení, 

cca. 25m plotu, úprava terénu okolo budovy a zkompletování sociálního zařízení – bude 

jednáno s panem Petrů o včasném dokončení této akce. 

 

Starosta dále též poukázal na nutnost dokončení cesty pod firmou PH METAL, aby 

bylo možno stávající cestu, která se již neopravuje odstranit. 

Na odstranění této cesty bude potřeba těžší mechanizace – zjistí pan starosta. 

 

Usnesení 38/16 – zastupitelstvo bere na vědomí dokončení oplocení hřiště a též 

považuje za nutné dokončení této cesty, alespoň aby byla sjízdná a stávající mohla být 

odstraněna a pozemek mohl být předán do užívání. Pan starosta zjistí možnosti získání 

těžší mechanizace na odstranění této cesty. 

 

 

ad 7.) Dotační nabídky - seznámení 

Pan starosta dále seznámil zastupitelstvo s čerpáním dotací: 

� Dotace na les – 7 000,- Kč 

� Dotace na vybudování odpočinkových míst – 149 000,- Kč 

� Dotace na projekt úpravy vody (dusičnany) – 50 000,- Kč 

� Dotace POV – oplocení hřiště – 110 000,- Kč 

 

Usnesení 39/16 – zastupitelstvo projednalo použití poskytnutých dotací , které 

odsouhlasilo – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

 

ad 8.) Seznámení – uzavírka silnice II.409 – úsek Hroby 

Starosta seznámil zastupitelstvo s uzavírkou silnice II.409 úsek Hroby a 

s plánovanou objízdnou trasou. 

S touto uzavírkou byli prostřednictvím místního rozhlasu seznámení i občané.  

 



 

ad 9.) Úzkokolejka Obrataň – J. Hradec – jednání, záměry 

Seznámení se záměry na úzkokolejné trati J. Hradec – Obrataň. 

 

  

ad 10.) Různé 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo dotaci 5 000,- Kč na pořádání již tradičního turnaje 

v nohejbale – schváleno 9 hlasy. 

 

Zaslána objednávka firmě VODAK na práce při opravách a údržbě místního vodovodu 

a výměny vodoměrů. 

 

Zastupitelstvo schválilo nákup hliníkového třístupňového žebříku – schváleno 9 hlasy. 

 

Projednána nutnost zbudování nové autobusové zastávky u kravína – stávajícím ve 

velmi špatném stavu a předchozí návrhy zastupitelstvo odmítlo z hlediska vysokých 

finančních nákladů. 

  

Usnesení 40/16 – zastupitelstvo pověřuje pana starostu projednáním této zakázky 

s místní firmou PH METAL – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

Starosta dále informoval zastupitelstvo, že veřejné projednání územního plánu obce 

Křeč proběhne 27. 7. 2016 od 1700 hodin na obecním úřadu obce Křeč. 

 

Informace pana starosty z jednání v Praze ohledně pošt – prosazován projekt 

PARTNER. 

 

Starosta dále informoval zastupitelstvo o získání dotace na požární vozidlo – obec 

Křeč na 16. místě v kraji Vysočina. 

 

Projednán prodej části pozemku p. č. 1791 panu Františku Truhlářovi č. p. 81 

z důvodu narovnání hranic přilehlé parcely č. p. 13/2. 

 

Usnesení 41/16 – zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej části pozemku p. č. 1791 

panu Františku Truhlářovi č. p. 81 – schváleno 8 hlasy, 1 se zdržel. 



 

 

Projednán prodej pozemků p. č. 1649/18 – 80 m2 a 1649/26 – 126 m2 panu Petru 

Příplatovi, Křeč č. p. 112 a panu Janu Pánkovi, Babice č. p. 142, Říčany u Prahy, za cenu 

obvyklou, tj. 35,00 Kč za m2  

Usnesení 42/16 – zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pozemků p. č. 1649/18 – 

80 m2 a p. č. 1649/26 – 126 m2 panu Petru Příplatovi, Křeč č. p. 112 a panu Janu Pánkovi, 

Babice č. p. 142, Říčany u Prahy, za cenu obvyklou tj. 35,00 Kč/m2 – schváleno 8 hlasy, 1 se 

zdržel.  

 


