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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 

� Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

� Rozpočtová změna č.4/2018 

� Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 

� 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 Petr Příplata a pan Milan Dvořáček. 

 

Zastupitelstvo schválilo pana Petra Příplatu a pana Milana Dvořáčka – schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 3.) Schválení programu jednání 

Pan starosta dále seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního zasedání. 

  

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.  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání a souhlasí – 

schváleno 9 hlasy. 

 

 

ad 5 ) Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2017 a zprávu o přezkoumání 

hospodaření obce Křeč za rok 2017. 
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Usnesení 39/18 – zastupitelstvo obce Křeč schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Křeč za rok 2017 s výsledkem „bez výhrady“ – schváleno 9 

hlasy. 

  

 

ad 6. ) Rozpočtová změna č.4/2018 

Starosta dále informoval zastupitelstvo o rozpočtové změně č.4/2018. 

  

ad 7. ) Projednání a schválení účetní závěrky 

Projednána účetní závěrka za rok 2017. 

  

Usnesení 40/18 – zastupitelstvo obce Křeč schválilo účetní závěrku za rok 2017 – 

schváleno 9 hlasy. 

  


