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Přítomní 

 

Čamra Josef 

Petrů Václav 

Plášil Michal 

Příplata Petr 

Radosta Jan 

Somerauer Milan 

Sváček Josef 

Truhlář František 

 

Program 

Projednání řešení stále znečištění příjezdové komunikace do osady Zoubek v areálu ZD. 

 

� Zahájení 

� Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

� Schválení programu jednání 

� Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

� Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

� Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2016 

� Rozpočtová změna číslo 1 

� Hospodaření obce – práce r. 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 Josef Sváček a pan Milan Somerauer. 

 

Usnesení 29/17 – navržení pan Josef Sváček a pan Milan Somerauer byli jednohlasně 

schváleni jako ověřovatelé zápisu jednání – schváleno 8 hlasy. 

 

 

ad 3.) Schválení programu jednání 

Pan starosta dále seznámil přítomné členy zastupitelstva s programem dnešního zasedání. 

  

Usnesení 30/17 – zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání – schváleno 8 

hlasy.  

 

 

ad 4.) Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

Dále pan starosta přešel jednotlivé body z předchozího zasedání a provedl kontrolu 

usnesení. 

  

Usnesení 31/17 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání 

– přijato 8 hlasy.  
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ad 5.) Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2016 a zprávu o přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2016. 

  

Usnesení 32/17 – zastupitelstvo obce Křeč schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Křeč za rok 2016 s výsledkem bez výhrady – schváleno 8 

hlasy.  

 

 

ad 6.) Projednání  a schválení účetní uzávěrky za rok 2016 

 

Usnesení 33/17 – zastupitelstvo obce Křeč schválilo účetní uzávěrku za rok 2016 – 

schváleno 8 hlasy.  

 

 

ad 7.) Rozpočtová změna číslo 1 

 

Usnesení 34/17 – zastupitelstvo obce Křeč projednalo a schválilo rozpočtovou změnu 

č.1/2017 – schváleno 8 hlasy 

 

ad 8.) Hospodaření obce – práce r.2017 

 

Usnesení 35/17 – zastupitelstvo obce Křeč souhlasí s výsledky hospodaření obce v roce 

2016 – schváleno 8 hlasy 

 

Projednání a plánování některých prací na rok 2017 

� Plánované čištění studní a vodojemu – termín těchto prací bude občanům včas 

oznámen. 

� Firma L. P. Pelhřimov provede rekonstrukci el. zařízení v prameništi v Močidlích 

včetně přívodní trasy z transformátoru ve Stříteži. 

� Dotace POV – 120 000,- Kč bude přesunuta na opravu celé parketové podlahy 

sálu, výměna lina na jevišti a balkóně včetně vymalování celého zařízení. 
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� Vzhledem k rozpadu firmy 3E Ing. Čašek, která měla zpracovat opatření ke 

snížení hodnoty dusičnanů v obecním vodovodu, byla oslovena firma PROJEKT 

CENTRUM NOVA s.r.o. Pelhřimov Ing. Jaroslav Rybář, která začne zpracovávat 

potřebná opatření. 

 
� Oprava střechy hasičské zbrojnice. 

 
� Dokončení úprav okolo stodoly a nátěr fasády. 

 
� Drobné natěračské a údržbové práce na majetku obce. 

 
 

Usnesení 36/17 – zastupitelstvo obce Křeč bere veškeré plánované akce na vědomí a 

s realizací souhlasí – schváleno 8 hlasy 

 

 

ad 9.)Různé 

� Projednáno zahájení společného řízení na stavbu garáže, dílny a skladových 

prostor pana Josefa Čamry č. p. 71. 

  

Usnesení 37/17 – zastupitelstvo obce Křeč pověřuje pana starostu projednáním tohoto 

řízení na stavebním úřadu Černovice, aby vlivem této stavby nedošlo k znemožnění 

uskutečnění plánované přístavby hasičské zbrojnice – schváleno 8 hlasy.  

 

 

� Dopravní automobil pro SDH – v současné době zaslány podklady ke schválení - 

generální ředitelství Praha. 

� Zrušení VTS v č. p. 113 u pana Josefa Sváčka, kterou již několik let nikdo 

nevyužívá – odsouhlaseno 8 hlasy. 

� Projednán projekt DSO NOVÁ LÍPA na společný nakup kompostérů z dotace 

85%. 
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Usnesení 38/17 – zastupitelstvo obce Křeč realizaci tohoto projektu v naší obci zamítlo 8 

hlasy. 

 

� Projednána žádost o podporu ve výši 2 000,- Kč na provoz Linky bezpečí. 

 

Usnesení 39/17 – zastupitelstvo obce Křeč tuto žádost zamítlo – pro 3 hlasy, proti 5 

hlasů. 

 

� Projednán sazebník výše úhrady za poskytování informací  -Vyhláška 106 z roku 

1999 sb. 

 

Usnesení 40/17 – zastupitelstvo obce Křeč stanovilo výši úhrady za poskytování 

informací na 25,- Kč za 15 minut – odsouhlaseno 8 hlasy. 

 

� Projednán návrh pana Plášila na zhotovení nové autobusové zastávky u kravína – 

z časových důvodů však bude realizována zřejmě až v příštím roce. 

 

Usnesení 41/17 – zastupitelstvo obce Křeč s předloženým návrhem souhlasí – schváleno 

8 hlasy.  

 

Informace starosty 

 

� Oprava porouchaného sekacího traktůrku – cena opravy 21 000,- Kč firmou 

AGROZET PE. 

� Závěrem pan starosta informoval zastupitelstvo o tom, že s koncem volebního 

období končí v zastupitelstvu dosavadní starosta pan Čamra, místostarosta Pan 

Truhlář a účetní paní Petrů. Tato informace je podána v předstihu, aby byl 

dostatek času oslovit případné nové kandidáty do zastupitelstva obce Křeč. 

 

Usnesení 42/17 – zastupitelstvo obce Křeč bere informace starosty na vědomí.  

 


