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Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 

7.12.2018 od 19. hod. 

 

Program: 

 1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Plán akcí/projektů 2019 

5. Dotace 2019 

6.  Rozpočtové změny č.  8,9 2018 

7. Strategický plán obce 

8. Rekonstrukce budovy č. 97 

9. Návrh rozpočtu 2019 

10. Pasport místních komunikací 

11. Různé 

12. Diskuse 

13. Závěr 

 

Usnesení 77/2018 zastupitelstvo schvaluje navržené ověřovatele zápisu  

- Schváleno 8 hlasy 

 

Usnesení 78/2018 zastupitelstvo schvaluje program zasedání – schváleno 8 hlasy 

 

Usnesení 79/2018 zastupitelstvo schvaluje obnovy místních komunikací 4c, 6c, 9c, 

obnovu víceúčelového veřejného a dětského hřiště na návsi, výměnu zdroje tepla 

budovy č.97 včetně projektu  a potřebné  opravy obecních  rybníků - schváleno 8 

hlasy 

 

Usnesení 80/2018 zastupitelstvo schvaluje podání žádosti a  čerpání dotací na rok 

2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019  – schváleno 8 

hlasy 

         

Usnesení 81/2018 zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Rozvojového strategického 

dokumentu obce Křeč. 

 - schváleno 8 hlasy 

              Usnesení 82/2018 zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci  
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              veřejné budovy č.97 včetně projektu z podprogramu Podpora obnovy a rozvoj 

venkova pro rok 

              2019 (DT117d8210E) – schváleno 8 hlasy 

                           

             

            Usnesení 83/2018 zastupitelstvo schvaluje další zasedání zastupitelstva 28.12.2018         

           - schváleno 8 hlasy 

   

 

           Usnesení 84/2018 zastupitelstvo obce Křeč schvaluje aktualizaci vybraných úseků         

           komunikací, které budou vedeny v kategorii místní komunikace a budou součástí  

           aktualizovaného pasportu  místních komunikací       

            – schváleno 8 hlasy 

 

           Usnesení 85/2018 zastupitelstvo schvaluje složení inventarizační komise 

          - schváleno 8 hlasy 

 

                    

            Usnesení 86/2018 zastupitelstvo schvaluje provedení opravy kanalizace současně  

            s opravou silnice, veřejného osvětlení a ukládkou kabeláže Eon do země 

           - schváleno 8 hlasy 

 

           Usnesení 87/2018 zastupitelstvo schvaluje tříčlennou komisi k jednání nadměrné 

            spotřeby vody 

           - schváleno 5 hlasy, 3 se zdrželi hlasování 

 

            Usnesení 88/2018 zastupitelstvo schvaluje pořízení tradičního silvestrovského    

            ohňostroje 

            -  schváleno 8 hlasy 

 

 

Zapsal: Daniela Hálová 

Ověřili: Michal Plášil 

              Josef Sváček 

Starosta: Petr Příplata 
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