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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dneZápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dneZápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dneZápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne    
3333. . . . říjnaříjnaříjnaříjna    2018 od 202018 od 202018 od 202018 od 2000000000    hodinhodinhodinhodin    

 

Přítomní 

 

Čamra Josef 

Dvořáček Milan 

Petrů Václav 

Plášil Michal 

Příplata Petr 

Radosta Jan 

Sváček Josef 

Somerauer Milan 

Truhlář František 

 

Program 

 

� Zahájení 

� Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

� Schválení programu jednání 

� Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

� Hospodaření obce a práce r. 2018 

� Rozpočtová změna č.6 a č.7/2018 

� 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 46/18 – 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 47/18 – zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání – schváleno 9 

hlasy. 

 

 

ad 4.) Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

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

usnesení z předchozího jednání.  

 

Usnesení 48/18 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání 

a souhlasí – přijato 9 hlasy. 

 

ad 5 ) Hospodaření obce a práce r. 2018 

Starosta seznámil zastupitelstvo s hospodařením obce k 30. 9. 2018 a informoval o 

průběhu prováděných prací. 
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� Práce probíhají především na obecním vodovodu, a to převážně na údržbě 

prameniště, kde bylo odstraněno náletové křoví okolo studní a došlo k provedení 

terénních úprav, čištění stoky a zabezpečení stávajících uzávěrů. 

� Dále probíhají práce na výměně vodoměrů a nefunkčních domovních uzávěrů. 

� Dále probíhají práce na rekonstrukci hřbitovní zdi a márnice, kterou provádí firma 

Táborské stavby. 

� Firma Janouš již dokončila novou střechu márnice. 

� U areálu ZD bylo zbudována nová autobusová čekárna z dílny pana Michala 

Plášila. 

  

Usnesení 49/18 – zastupitelstvo bere zprávu o hospodaření a o průběhu prováděných 

prací na vědomí a souhlasí – schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 6. ) Rozpočtová změna č.6 a č.7/2018 

Starosta dále informoval zastupitelstvo o rozpočtových změnách č.6 a č.7/2018. 

 

 

ad 7. ) Různé 

 

�  Projednání zpracovaného plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. 

 

Usnesení 50/18 – zastupitelstvo schválilo plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

na období 2017 – 2026 pro obec Křeč – schváleno 9 hlasy. 

 

�  Projednány materiály na nákup 3 ks kontejnerů. 

  

Usnesení 51/18 – zastupitelstvo schválilo výhodný nákup 3 ks kontejnerů přes organizaci 

Nová Lípa – schváleno 9 hlasy. 

 

� Seznámení s přípisem firmy E-on – rekonstrukce venkovního vedení NN 

plánovaná na rok 2021. 
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�  Určení výše odměny paní Daniele Hálové. 

 

Usnesení 52/18 – schválena odměna pro paní Danielu Hálovou při zaškolení do 

pracovního poměru účetnické a jiné práce v částce 100 Kč/hod – schváleno 9 hlasy. 

 

 

� Projednání mimořádných odměn pro členy zastupitelstva a další občany dle 

přiloženého seznamu – schváleno 9 hlasy. 

 

Usnesení 53/18 – zastupitelstvo schválilo mimořádné odměny dle přiloženého seznamu – 

schváleno 9 hlasy. 

 

 

� Projednána zpráva finančního a kontrolního výboru. 

 

Usnesení 54/18 – zastupitelstvo bere zprávu finančního a kontrolního výboru na vědomí. 


