OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 28. 2. 2008
Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing.
Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, p. Rubeš, pí Valová, Ing. Vintrlík, p. Zach.
Omluveni: pí Rozkydalová
Nepřítomni: p. Partyka
Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. zpráva o činnosti rady
4. připomínky občanů k bodu 3
5. účinnost OZV č. 7/2007 o poplatnících za užívání veřejného prostranství v obci
6. zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2007
7. zřízení komisí zastupitelstva
8. stav přípravy rekonstrukce obecního hostince
9. informace o projektech „ Tělocvična při ZŠ“ a „Sběrný dvůr“
10. účetní uzávěrka MŠ a ZŠ
11. dotace pro mikroregion
12. zápis z veřejného projednávání Návrhu změny č.2 územního plánu obce Křepice
13. došlá pošta, žádosti, různé
14. diskuse
15. návrh usnesení
16. závěr
ad l) Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany a seznámil je s programem
zasedání. Zasedání bylo zahájeno v 19,00 v zasedací síni obecního úřadu. Předsedajícím
zasedání byl p. Maťa, zapisovatelem RNDr. Fiala. Zasedání se zúčastnilo 13 zastupitelů, tzn.
že zasedání bylo usnášeníschopné.
ad 2) Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise a ověřovatele zápisu, 13 zastupitelů
hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrhová komise: Ing. Vintrlík, p. Rubeš
Ověřovatelé zápisu: pí Valová, p. Příkazský
ad 3) Zprávu o činnosti rady přednesl RNDr. Fiala. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
ad 4) K usnesení rady obce z jejího 23. zasedání poslal připomínku externí právník.
V připomínce upozornil na to, že rozhodnutí rady změnit datum účinnosti OZV č. 7/2007 až
od 1. 7. 2008 je neplatné.

-2ad 5) Zastupitelstvo projednalo změnu účinnosti OZV č. 7/2007 o poplatcích za užívání
veřejného prostranství a rozhodlo o změně vyhlášky ve smyslu prominutí poplatku
stavebníkům na 3 roky od vydání stavebního povolení, 12 zastupitelů hlasovalo pro, 1 proti, 0
se zdrželo.
ad 6) Starosta přednesl zprávu o kontrole výsledku hospodaření obce za rok 2007. Při
kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí.
ad 7) Starosta navrhl zřízení pracovních komisí pro přípravu změny č. 3 ÚP obce, pro
kontrolu výstavby dětského hřiště a pro přípravu fotovoltaické elektrárny. Zastupitelstvo
zřízení těchto komisí zamítlo, 12 hlasovalo proti, 1 pro a 0 se zdrželo.
ad 8) Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem příprav na rekonstrukci obecního hostince.
Zastupitelé schválili provést rekonstrukci elektřiny a vodovodu a rozhodli o dalším jednání
s nájemníkem o rekonstrukci topení, 13 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
ad 9) Zastupitelstvo se seznámilo se stavem prací na investičních akcích Tělocvična při ZŠ a
Sběrný dvůr. V současnosti se zpracovává studie proveditelnosti akce Tělocvična při ZŠ.
ad 10) Zastupitelstvo projednalo účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Křepice a rozhodlo o schválení
převodu zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ do rezervního fondu ZŠ, č.j. 123/08,
13 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
ad 11) Zastupitelstvo schválilo dotaci na činnost mikroregionu Hustopečsko ve výši 20.000
Kč, 13 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
ad 12) Zastupitelstvo schválilo opatření obecné povahy – Změna č. 2 Územního plánu obce,
13 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Opatření bylo schváleno bez připomínek.
ad 13)
• TJ Sokol Křepice – zastupitelstvo schválilo příspěvek na činnost ve výši 100 000 Kč +
15 000 Kč na hudbu na sportovním plese, č.j. 850/07, 13 zastupitelů hlasovalo pro, 0
proti, 0 se zdrželo.
• Mastergame – protokol o výtěžku z výherních přístrojů, č.j. 148/08. Zastupitelstvo
vzalo protokol na vědomí.
• Jaromír Nekvapil, Křepice 157 – žádost o řešení parkování v Hliníku, č.j. 109/08.
Silnice jsou zde ucpány auty. Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí až do doby zjištění
stavu na místě.
• MěÚ Hustopeče, Stavební odbor – kolaudační rozhodnutí na stožár Vodafone, č.j.
130/08, 131/08. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
• Starosta informoval zastupitele o žádosti obce Křepice o náhradu škody na poničených
silnicích způsobených účastníky Agrotec Rally.
• Starosta informoval zastupitele o poslané žádosti na správu silnic, týkající se opravy
svodidel na Nikolčické ulici.
• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí místnosti pro maminky s dětmi v domě č.p. 246,
13 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

-3ad 14) Obecná diskuse byla nevýznamná.
ad 15)

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Křepice ze dne 28. 2. 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• doplnění OZV č. 7/2007 o prominutí poplatku stavebníkům na dobu 3 let od doby
účinnosti stavebního povolení
• provedení rekonstrukce elektrických rozvodů a vodoinstalace v obecním hostinci a
pověřuje radu obce jednáním o rekonstrukci topení s pronajímatelem
• převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ do rezervního fondu ZŠ
• příspěvek na činnost mikroregionu Hustopečsko ve výši 20.000 Kč
• Opatření obecné povahy – Změna č.2 Územního plánu sídelního útvaru Křepice bez
připomínek
• příspěvek na činnost TJ Sokol ve výši 100 000 Kč + 15.000 Kč na hudbu na plese
• poskytnutí místnosti v domě č.p. 246 pro klub maminek s dětmi
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• neplatnost usnesení 23. zasedání rady obce v bodu 2 o změně účinnosti OZV č. 7/2007
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
• zprávu o postupu prací na investičních akcích Tělocvična při ZŠ a Sběrný dvůr
Zastupitelstvo obce zamítá zřízení pracovních komisí pro změnu č. 3 ÚP, pro kontrolu akce
Dětské hřiště a přípravu akce Fotovoltaická elektrárna.
Navržené usnesení bylo zastupitelstvem schváleno, 13 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ad 16) Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,30.

Zapsal: Fiala

Ověřovatelé zápisu: Valová Anna:…………………….

………………………………
Josef Maťa, starosta

Příkazský Petr:…………………….

………………………………………
RNDr. Fiala Bohumil, místostarosta

