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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 

� Projednání připomínek k PD „Přístavba hnojiště a stáje pro mladý dobytek na farmě 

Křeč“ 

� Ukončení státních dluhopisů 

� Dotace POV 

� 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 Václav Petrů a pan Michal Plášil. 

 

Usnesení 1/17 – navržení pan Václav Petrů 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 2/17 – zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání – schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 4.) Projednání připomínek k PD „Přístavba hnojiště a stáje pro mladý dobytek na 

fakrmě Křeč“  

Obec Křeč spolu se zástupci firmy PH-METAL zanesli připomínku k PD „Přístavba 

hnojiště a stáje pro mladý dobytek na farmě Křeč“, především ohledně otevřeného hnojiště na 

východní straně obce směrem k hlavní silnici II. 409 – investorem přístavby je ZD Černovice. 

Dne 4. 1. 2017 došlo k jednání přímo na místě plánované přístavby za účasti zástupců 

obce Křeč a, ZD Černovice a projektanta této stavby. 

Na tomto jednání došlo k dohodě zúčastněných zástupců o uzavření hnojiště a 

zpřístupnění z druhé strany objektu a dalších stavebních úpravách. 

Z jednání byl pořízen zápis, který byl na večerním jednání zastupitelstva projednán. 
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Usnesení 3/17 – zastupitelstvo souhlasí s dohodnutými změnami PD dle zápisu 

pořízeného při jednání na místě plánované přístavby a podepsaný všemi účastníky jednání – 

schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 5 ) Ukončení stántích dluhopisů 

Dne 12. 12. 2016 byla ukončena smlouva o investičních službách (Státní dluhopisy). 

Zhodnocení vložených 2 000 000,- Kč na 2 141 253,- Kč za dobu 3 let – zastupitelstvo 

jednalo o možnosti dalšího zhodnocení. 

 

Usnesení 4/17 – zastupitelstvo odsouhlasilo uložení cca 5 000 000,- Kč na dobu 

minimálně 2 let, pokud tyto peníze nebudou potřeba investovat. 

Budou posuzovány nabídky peněžních ústavů na nejlepší a nejvýhodnější zhodnocení 

této částky – schváleno 9 hlasy. 

  

 

ad 6. ) Dotace POV 

Pan starosta dále informoval zastupitelstvo o dotaci kraje Vysočina v rámci programu 

obnovy venkova Vysočiny pro rok 2017. 

� Žádost podávat do od 1. 2. 2017 do 30. 6. 2017. 

� Obce do 300 obyvatel platí spoluúčast minimálně 40%. 

� Garantovaná výše dotace POV činí 120 000,- Kč. 

  

Usnesení 5/17 – zastupitelstvo obce Křeč bere informaci pana starosty o poskytované 

dotaci na vědomí. 

 

ad 7. ) Různé 

Zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení úhrady za správu stránek obce Křeč panu Ing. Janu 

Radostovi z dosavadních 6 000,- Kč na 7 000,- Kč za rok – odsouhlaseno 9 hlasy. 
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Dále pan starosta nastínil zastupitelstvu, že začátkem tohoto roku dojde k sepsání a 

uzavření smlouvy s paní Markétou Veletové o provozování pohostinství „ U Huberta“. 

 

Usnesení 6/17 – zastupitelstvo souhlasí, aby paní Veletová provozovala pohostinství „U 

Huberta“ za stejných podmínek, jako její předchůdkyně paní Čápová – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

Zastupitelstvo dále projednalo nutnost oprav v sále kulturního domu: 

� Oprava parket, které jsou na několika místech ve špatném stavu – několik variant 

nabídek včetně přelakování celého sálu. 

� Položení nového lina na jevišti včetně schodů 

� Položení nového lina na balkón včetně přístupového točitého schodiště – nabídka 

Měšice. 

� Montáž dřevěných madel na stávající ocelová na schodišti na balkón a po celé 

délce balkónového zábradlí. 

� Oprava špatně fungujících nouzových dveří. 

� Opravy prasklin na sociálním zařízení a následné vymalování. 

� Dodání chybějících a přebroušení a nalakování stávajících dřevěných prahů. 

 

 

Usnesení 7/17 – zastupitelstvo souhlasí s provedením těchto údržbových prací po 

posouzení dodaných nabídek – odsouhlaseno 9 hlasy.  

 


