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Přítomní 

 

Čamra Josef 

Dvořáček Milan 

Petrů Václav 

Plášil Michal 

Příplata Petr 

Radosta Jan 

Sváček Josef 

Truhlář František 

 

Omluvení 

 

Somerauer Milan 

 

Program 

 

� Zahájení 

� Jmenování zapisovatele a navržení ověřovatelů zápisu jednání 

� Schválení programu jednání 

� Informace z minulého zasedání a kontrola usnesení 

� Hospodaření obce – informace 

� Rozpočtová změna č.2/2018 a č.3/2018 

� 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 Josef Sváček. 

 

Usnesení 21/18 – navržení pan Václav Petrů a pan Josef Sváček byli jednohlasně 

schváleni jako ověřovatelé zápisu jednání – schváleno 8 hlasy. 

 

 

ad 3.) Schválení programu jednání 

Pan starosta dále seznámil členy zastupitelstva s programem dnešního zasedání. 

  

Usnesení 22/18 – zastupitelstvo schválilo program dnešního zasedání – schváleno 8 

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 23/18 – zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání 

– přijato 8 hlasy. 
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ad 5 ) Hospodaření obec - informace 

Starosta informoval zastupitelstvo s dosavadním hospodařením obce. 

 

Usnesení 24/18 – zastupitelstvo bere informaci starosty o dosavadním hospodaření obce 

na vědomí a souhlasí – odsouhlaseno 8 hlasy. 

  

 

ad 6. ) Rozpočtová změna č.2/2018 a č.3/2018 

Projednány rozpočtová změny č.2/2018 a č.3/2018. 

  

Usnesení 25/18 – zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č.2/2018 a č.3/2018. – 

schváleno 8 hlasy. 

 

ad 7. ) Různé 

Firma E-on zaslala vyjádření k požadované plynofikaci místní části Zoubek, kde 

nabízí dvě varianty připojení. 

 

Usnesení 26/18 – vzhledem k tomu, že není známa cena ani jedné z variant, požaduje 

zastupitelstvo pokračovat v jednání – schváleno 8 hlasy. 

 

Revokace usnesení 20/18 ze dne 27 3. 2018 

Projednání řádu pohřebiště obce Křeč. 

 

Usnesení 27/18 –  zastupitelstvo schválilo řád veřejného pohřebiště obce Křeč – 

schváleno 8 hlasy. 

 

Projednání a stanovení nájmu z hrobového místa. 

 

1 hrob = 2 m2 – 50,- Kč/rok 

2 hrob = 4 m2 – 100, Kč/rok 

3 hrob = 6 m2 – 150,- Kč/rok 

 



 Obecní úřad 
                                                                                                       Křeč 95 

394 95 Křeč 

 

 

 

Usnesení 28/18 –  zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výše uvedené ceny nájmu 

z hrobového místa pohřebiště obce Křeč – schváleno 8 hlasy. 

 

 

Od 25. 5. 2018 vstoupila platnost GDPR – určen pověřenec, seznámení s tímto 

nařízením. 

 

Usnesení 29/18 –  zastupitelstvo bere na vědomí platnost GDPR. 

 

Povinně zveřejňované informace zák. 106/1999 Sb. 

 

Usnesení 30/18 –  zastupitelstvo stanovuje výši úhrady za povinně zveřejňované 

informace 25,- Kč za každou započatou čtvrthodinu – schváleno 8 hlasy. 

 

Žádost o finanční příspěvek – charita Kamenice nad Lipou. 

 

Usnesení 31/18 –  zastupitelstvo schválilo příspěvek pro charitu Kamenice nad Lipou ve 

výši 2 500,- Kč – schváleno 8 hlasy. 

 

 

Žádost o finanční podporu – Linka bezpečí – zamítnuto 6 hlasy, pro 2 hlasy. 

 

Informace pana starosty: 

� DSO Nová Lípa – poskytl mimořádný členský příspěvek 2 500,- Kč. 

� Starosta též informoval zastupitelstvo o setká ní s premiérem Babišem na 

Vysočině. 

� Veřejné projednání o návrhu změny č.1 územního plánu Křeč se koná dne 

21.6.2018 od 18:00 hodin v budově Obecního úřadu Křeč. 

� Firma LP provede montáž nového venkovního osvětlení před hasičskou 

zbrojnicí. Stávající bylo odstraněno v loňském roce při rekonstrukci střechy. 

Dále starosta upozorňuje na potřebu začít s přípravami na oslavu 130 výročí 
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založení SDH ve Křeči, které připadá na rok 2019 a rovněž začít s přípravami 

na projektu na zamýšlené rozšíření hasičské zbrojnice. 

� Provedena výměna 9 ks vodoměrů. 

 

Usnesení 32/18 –  zastupitelstvo bere informace pana starosty na vědomí a souhlasí – 

schváleno 8 hlasy. 

 

 

Dotace POV budou použity na rekonstrukci střechy márnice, opravu fasády márnice, 

rekonstrukci zastřešení hřbitovní zdi a dvě kované vchodové brány. 

 

Usnesení 33/18 –  zastupitelstvo souhlasí s použitím dotace POV na tuto akci – schváleno 

8 hlasy. 

 

 

Pan starosta dále seznámil zastupitelstvo se zápisem z jednání ohledně silnice II/409 – 

plánovaný průtah obcí. 

 

Usnesení 34/18 –  zastupitelstvo bere informaci starosty na vědomí. 

 

 

Oslava mezinárodního dne dětí. 

 

Usnesení 35/18 –  zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na připravovaná dětský den dle 

doložených dokladů – schváleno 8 hlasy. 

 

Podána stížnost manželů Kolářových Křeč č.p. 69 na neoprávněné pálení čarodějnic na 

p.č. 1128/59 v osadě Zoubek, kde dochází vlivem této činnosti ke škodám na majetku a je zde 

neoprávněně umístěna přenosná bouda. 

 

Usnesení 36/18 – po projednání této oprávněné stížnosti s obyvateli osady Zoubek bude 

bouda odstraněna a vše dáno do původního stavu. Případné škody budou s manžely 

Kolářovými vyrovnány. 
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Pan Josef Sváček informoval starostu a zastupitelstvo o špatném stavu hráze rybníka 

Šibeňák ve kterém se nedaří udržet plný stav vody. 

 

Usnesení 37/18 –  zastupitelstvo rozhodlo řešit tuto závadu na místě a přijmout potřebná 

opatření k odstranění nežádoucího úniku vody – schváleno 8 hlasy. 

 

 

Projednání návrhu na mimořádnou odměnu pro paní Petrů. 

 

Usnesení 38/18 –  zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádnou odměnu pro paní Petrů ve 

výši 3 000,- Kč.  


