
 Obecní úřad 
                                                                                                       Křeč 95 

394 95 Křeč 

 

 

    

Zápis ze Zápis ze Zápis ze Zápis ze zasedání zastupitzasedání zastupitzasedání zastupitzasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dneelstva obce Křeč konaného dneelstva obce Křeč konaného dneelstva obce Křeč konaného dne    
10101010. . . . listopadulistopadulistopadulistopadu    2017201720172017    od od od od 1919191933330000    hodinhodinhodinhodin    

 

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 č. 3, 4 a 5 2017 

� Hospodaření obce k 10.2017 

� Různé – dotační tituly 

� Diskuse 

� Závěr 
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ad 1.) Zahájení 

Zasedání zahájil starosta pan Čamra přivítáním přítomných všech 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 55/17 – navržení pan Jan Radosta a pan Josef Sváček byli jednohlasně 

schváleni jako ověřovatelé zápisu jednání – schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 3.) Schválení programu jednání 

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

  

Usnesení 56/17 – zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání – schváleno 9 

hlasy.  

 

 

ad 4.) Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

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

kontrolu usnesení. 

  

Usnesení 57/17 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání 

– přijato 9 hlasy. 

 

ad 5.) Rozpočtová změna č. 3, 4 a 5 2017 

 

Usnesení 58/17 – zastupitelstvo obce Křeč projednalo a schválilo rozpočtové změny č. 3, 

4 a 5 2017 – schváleno 9 hlasy.  
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ad 6.) Hospodaření obce k 10. 2017 

Pan starosta dále seznámil členy zastupitelstva s hospodařením obce k 31. 10. 2017. 

 

  

ad 7.)Různé – dotační tituly 

Projednána žádost pana Milana Kráma o prodeji nebo výměně, již v předchozím zasedání 

projednávaných, pozemků. 

  

Usnesení 59/17 – zastupitelstvo souhlasí s výměnou nabízených pozemků za 

předpokladu, že tyto bude moci obec Křeč využít v případě stavby zamýšlené čistírny 

odpadních vod. 

Zastupitelstvo pověřuje pana starostu prověřením této možnosti. – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

 

Dopravní automobil pro SDH Křeč je již hotov a byla přidělena SPZ. V současné době je 

sjednáváno pojištění. 

  

Usnesení 60/17 – zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

 

 

Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledky voleb v naší obci. 

 

 

Projednána žádost oblastní charity Pelhřimov o finanční dar ve výši 2 500,- Kč na 

podporu činnosti Občanské poradny. 

 

Usnesení 61/17 – zastupitelstvo projednalo žádost oblastní charity Pelhřimov – z důvodu 

nevyužívání zamítnuto – pro 3 hlasy, proti 6 hlasů. 
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Pan starosta dále seznámil zastupitelstvo s možností získání 85% dotace na nákup 

velkoobjemových kontejnerů VOH s objemem 12 m3 a 15 m3 na bioodpad, kterou 

zprostředkovává svazek obcí Nová Lípa. 

  

Usnesení 62/17 – zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení 3 kusů hákových kontejnerů, které 

lze využívat i v běžné praxi – nabízené parametry budou ještě upřesněny – odsouhlaseno 9 

hlasy. 

  

 


