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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 

� Rozpočet na rok 2017 

� Hospodaření obce v roce 2016 – informace 

� Rozpočtová změna číslo 8 

� Projednání výsledku inventarizace za rok 2016 

� Projednání vyřazení odepsaných pohledávek v roce 2016 

� 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 8/17 – navržení pan Josef Sváček a pan Milan Somerauer 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 9/17 – zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání – schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 4.) Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

Pan starosta prošel jednotlivé body z předchozího zasedání a provedl kontrolu usnesení.  

 

Usnesení 10/17 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání 

– přijato 9 hlasy. 

 

ad 5 ) Rozpočet na rok 2017 

Usnesení 11/17 – zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2017 – schváleno 9 hlasy. 
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ad 6 ) Hospodaření obce v roce 2016 - informace 

Byly předloženy podklady k řádné účetní uzávěrce. 

 

Usnesení 12/17 – zastupitelstvo bere na vědomí předběžnou informaci o hospodaření 

obce za rok 2016. 

 

ad 7 ) Rozpočtová změna číslo 8 

Usnesení 13/17 – zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu číslo 8 – 

schváleno 9 hlasy. 

 

ad 8 ) Projednání výsledků inventarizace za rok 2016 

Usnesení 14/17 – zastupitelstvo schválilo výsledek inventarizace za rok 2016 – schváleno 

9 hlasy. 

 

 ad 9 ) Projednání vyřazení odepsaných pohledávek v roce 2016 

Usnesení 15/17 – zastupitelstvo schválilo vyřazení odepsaných pohledávek za rok 2016 – 

schváleno 9 hlasy. 

 

ad 10 ) Různé, diskuse 

Projednání opravy podlah v sále u Huberta. 

 

Usnesení 16/17 – zastupitelstvo projednalo nabídky na opravu parket sálu a rozhodlo o 

provedení pouze lokálních oprav, nikoliv přebroušení a přelakování celého sálu. 

Dále bude provedena oprava lina na jevišti, balkoně a na obou schodištích, drobné opravy 

a vymalování soc. zařízení - schváleno 9 hlasy. 

Též bylo rozhodnuto o provedení kontroly krytiny na střeše sálu, především těsnících 

podložek pod šrouby. 

 

Starosta dále seznámil zastupitelstvo s provedeným kontrolním odběrem na dusičnany, 

který má hodnotu 48 mg/l, což splňuje limit. 

 

Usnesení 17/17 – zastupitelstvo bere hodnotu kontrolního odběru na vědomí. 
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Zastupitelstvo dále projednalo nutnost vyčištění studní v prameništi, výměnu náplní, 

vyčištění sběrné studně a vodojemu, což si s největší pravděpodobností vyžádá i drobná 

omezení občanů v dodávce pitné vody – obec bude občany vždy včas informovat. 

 

Usnesení 18/17 – zastupitelstvo si je vědomo potřeby provedení těchto údržbových prací, 

především z důvodu kvality pitné vody – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

Získáni dotace vypsané na opravy „hasičských zbrojnic“ s plněním 70% nákladů využije 

obec k rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice i věže a místo azbestových šablon, které již 

nejsou v dobrém stavu, budou použity pálené tašky – nabídku zpracovává firma JANUŠ 

s.r.o. 

 

Usnesení 19/17 – zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí střechy hasičské zbrojnice za 

použití dotace – schváleno 9 hlasy. 

 

Projednána žádost o projednání záměru společnosti inet4 s.r.o. – umístění anténního 

systému. 

 

Usnesení 20/17 – zastupitelstvo souhlasí se záměrem společnosti inet4 s.r.o. po 

projednání nabídnutých podmínek – schváleno 9 hlasy. 

 

Dále starosta informoval zastupitelstvo o ukončení mimořádných veterinárních opatření 

ze dne 13.1.217 Krajskou veterinární správou a Státní veterinární správou z důvodu 

zamezení šíření nebezpečné nákazy (H5N8). 

 

Usnesení 24/17 – zastupitelstvo bere informaci starosty na vědomí. 

 

Projednána žádost Centrum LADA o finanční pomoc pro účely krytí nákladů spojených 

s provozem centra. 

 

Usnesení  21/17 – zastupitelstvo finanční pomoc pro Centrum LADA zamítlo, neboť toto 

Centrum nezužívá žádný z občanů naší obce – pro 3, proti 6. 
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Projednána žádost pana Frydryška č.p. 98 o odkoupení části pozemku p.č.1670/1 ve 

vlastnictví obce Křeč. 

 

Usnesení 22/17 – zastupitelstvo zamítlo prodej části pozemku p.č.1670/1, který bude dále 

ponechán panu Frydryškovi v užívání – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

Zastupitelstvo dále projednalo zpracování situačního plánu pro zamýšlené stavební 

parcely, které provede Ing. Jan Šlechta. 

 

Usnesení 23/17 – zastupitelstvo souhlasí, aby pan Ing. Jan Šlechta provedl zpracování 

situačního plánu stavebních parcel – odsouhlaseno 9 hlasy. 

 

Farní charita Kamenice nad Lipou, která v naší obci prováděla Tříkrálovou sbírku 

konstatovala, že v naší obci bylo vybráno 5 400,- Kč. 

 

Projednání uzavření dohody o provedení práce paní Marií Petrů na zpracování účetnictví. 

 

Usnesení 25/17 – zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce – 

zpracování účetnictví  - s paní Marií Petrů na částku 5 800,- Kč měsíčně. – odsouhlaseno 9 

hlasy. 

 

Dále byla zastupitelstvem projednána příprava na již tradiční pořádání „Setkání 

důchodců“ spojené s MDŽ. 

 

OÚ obdržel dopis od občanů osady Zoubek ohledně opětovného znečištění příjezdové 

komunikace v areálu ZD. 

 

Usnesení 26/17 – bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva obce, na které budou 

pozváni zástupci ZD Černovice – termín zasedání bude upřesněn a zástupcům ZD písmeně 

doručen. – schváleno 9 hlasy. 


