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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.5/2018 

� Komunální volby 

� Různé 

� Diskuse 

� Závěr 

 

 

 

 



 Obecní úřad 
                                                                                                       Křeč 95 

394 95 Křeč 

 

 

 

 

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 Milan Somerauer a pan Jan Radosta. 

 

Usnesení 41/18 – navržení pan Milan Somerauer a pan Jan Radosta 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 42/18 – 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 43/18 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání 

– přijato 9 hlasy. 

 

ad 5 ) Hospodaření obce a práce r. 2018 

Starosta seznámil zastupitelstvo s dosavadním hospodařením obce a informoval o 

průběhu prováděných prací. 
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� Probíhají práce především na obecním vodovodu – výměny vodoměrů a uzávěrů, 

osazení jednoho požárního hydrantu a kontrola a údržba stávajících. 

� Dále probíhají nátěrové a údržbové práce na majetku obce. 

� Rekonstrukce márnice a hřbitovní zdi ještě nezačala.  

 

ad 6. ) Rozpočtová změna č.5/2018 

Starosta dále informoval zastupitelstvo o rozpočtové změně č.5/2018. 

 

 

ad 7. ) Komunální volby 

Dále pan starosta informoval zastupitelstvo o přípravách na komunální volby, které 

se konají 5. a 6. 10. 2018. 

 

ad 8. ) Různé 

 

�  Výměna pozemků pan Milan Krám. 

 

Usnesení 44/18 – projednán nový návrh pana Milana Kráma na výměnu pozemků, který 

zastupitelstvo neschválilo a požaduje pozvat pana Milana Kráma na příští zasedání, kde bude 

toto řešeno jako samostatný bod – schváleno 9 hlasy. 

 

�  Zastupitel pan Josef Sváček přednesl nutnost zabezpečení budovy č.p. 8, která 

je doposud v majetku obce a není řádně zabezpečená především proti 

zvídavým dětem a hrozí zde nebezpečí úrazu. 

 

Usnesení 45/18 – zastupitelstvo rozhodlo o okamžitém zabezpečení proti vniknutí dětí a 

taktéž odpojení vodovodní přípojky – schváleno 9 hlasy. 

 

�  Dohodnuta schůzka na kontrolu prameniště – neděle 29. 7. 2018 v 18:00 – celé 

zastupitelstvo. 


