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Přítomní 

 

Čamra Josef 

Dvořáček Milan 

Petrů Václav 

Plášil Michal 

Radosta Jan 

Somerauer Milan 

Sváček Josef 

Truhlář František 

 

Omluveni 

 

Příplata Petr 

 

Program 

 

� Zahájení 

� Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

� Schválení programu jednání 

� Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

� Rozpočtová změna č. 2 2017 

� Hospodaření obce – práce na rok 2017 

� Zpráva z hodnocení nabídek 

� Různé 

� 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 Michal Plášil a pan Milan Dvořáček. 

 

Usnesení 43/17 – navržení pan Michal Plášil a pan Milan Dvořáček 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 44/17 – 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 zastupitelstva a provedl 

kontrolu usnesení. 

  

Usnesení 45/17 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání 

– přijato 8 hlasy.  
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ad 5.) Rozpočtová změna č. 2 2017 

 

Usnesení 46/17 – zastupitelstvo obce Křeč projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 2 

2017 – schváleno 8 hlasy.  

 

 

ad 6.) Hospodaření obce – práce r. 2017 

Pan starosta v krátkosti seznámil zastupitelstvo s dosavadním hospodařením obce a přešel 

k informaci o průběhu prováděných prací. 

 

a.) Oprava parketové podlahy v kulturním zařízení  

� Provedena oprava poškozených míst vysazením nových parket a celkové 

zbroušení. 

� Proveden 3x nátěr lakem – na provedeném lakování jsou opatrné nedostatky, 

které jsou se zhotovitelem řešeny, a je požadován ještě čtvrtý nátěr. 

� Vymalování a výměna lina budou následovat. 

b.) Čištění studní a vodojemu 

� Došlo k vyčištění sběrné studny a vodojemu, nebyla však vyčištěna studna 

s hlavním pramenem. Tato bude vyčištěna dodatečně ještě v letošním roce při 

provádění údržbových prací v prameništi. 

 

Usnesení 47/17 – zastupitelstvo obce Křeč bere na informaci pana starosty o hospodaření 

a průběhu prací na vědomí a souhlasí – odsouhlaseny 8 hlasy.  

 

 

ad 7.) Zpráva z hodnocení nabídek 

Na dnešním zasedání zastupitelstva byly otvírány nabídky k podlimitní veřejné zakázce na 

nákup dopravního prostředku pro JSDH Křeč. Ze 4 oslovených firem zaslala nabídku pouze 

firma TUKAS a. s. autorizovaný prodej a servis VW, která splňuje kritéria zadání dle 

technických podmínek a ceny. 
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Usnesení 48/17 – zastupitelstvo obce Křeč odsouhlasilo tuto nabídku a pověřuje pana 

starostu uzavřít s touto firmou kupní smlouvu – odsouhlaseno 8 hlasy 

 

 

Projednání žádosti pana Milana Kráma o prodeji pozemků z majetku obce Křeč. 

Pozemky: 

� p. č. 486/1 – 421 m2 

� p. č. 486/2 – 823 m2 

� p. č. 486/4 – 161 m2 

� p. č. 486/5 – 676 m2 

 

Usnesení 49/17 – zastupitelstvo obce Křeč prodej těchto pozemků neschválilo, neboť se 

nejedná o pozemky v těsné blízkosti jeho nemovitosti – zamítnuto 8 hlasy 

 

 

Farní charita Kamenice nad Lipou rozšířila svou působnost až do naší obce. Při této 

příležitosti žádají o poskytnutí jakéhokoliv příspěvku na tuto službu. 

 

Usnesení 50/17 – zastupitelstvo obce Křeč schválilo Farní charitě Kamenice nad Lipou 

dar na poskytnutí jejich služeb ve výši 3 000,- Kč – schváleno 8 hlasy 

 

 

Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Křeč Ministerstvem 

vnitra ČR ve smyslu povinností vyplývajících ze zákona č.106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím. 

Nyní předepsané struktuře obsahují veškeré náležitosti dané ustanovením §5 odst. 4 InfZ. 

a vyhláškou č. 442/2006 Sb.. 

Tímto tedy Ministerstvo považuje provedenou kontrolu za uzavřenou. 

 

Usnesení 51/17 – zastupitelstvo obce Křeč bere tuto informaci na vědomí. 
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Dotace na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice jsou stále jen přislíbeny. Zpoždění 

spočívá ve velkém množství žádostí, které nestačí vyřizovat. 

 

 

Byl zpracován průkaz energetické náročnosti budov v majetku obce. 

� Budova OÚ s výsledkem velmi nehospodárná. 

� Budova pohostinství „U Huberta“ s výsledkem nehospodárná. 

 

Usnesení 52/17 – zastupitelstvo obce Křeč bere obě tyto informace na vědomí. 

 

 

Dále zastupitelstvo projednalo nepořádek okolo kontejnerových stání, kde se neustále 

povalují některé odpadky, které jsou zde volně zanechány v případě plného kontejneru ať na 

sklo, papír či plast. 

 

Usnesení 53/17 – v případě, že se tato situace nezlepší, zvažuje zastupitelstvo umístění 

kamer či fotopastí – odsouhlaseno 8 hlasy 

 

 

Projednána zpráva finančního a kontrolního výboru. 

 

Usnesení 54/17 – zastupitelstvo obce Křeč bere zprávu finančního a kontrolního výboru 

na vědomí a souhlasí – odsouhlaseno 8 hlasy.  

 


