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OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 7. 4. 2008
Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing.
Koždoň, p. Rubeš, pí Valová, Ing. Vintrlík, p. Zach, pí Rozkydalová.
Omluveni: p. Hanák, p. Příkazský
Nepřítomni: p. Partyka
Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. kontrola plnění usnesení, zpráva o činnosti rady
4. připomínky občanů k bodu 3
5. schválení závěrečného účtu obce za rok 2007
6. schválení rozpočtu obce na rok 2008
7. schválení rozpočtu SKF a rozpočtového výhledu
8. schválení rozhodnutí rady o pořízení nového územního plánu obce v digitální podobě
9. schválení rozhodnutí rady vyčlenit v rozpočtu na rok 2009 finanční prostředky na
nový územní plán ve výši 400.000,- Kč
10. schválení rozhodnutí rady pověřit starostu obce k jednání ohledně pořízení nového
územního plánu a k uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem nového územního
plánu Ing. Arch Jiřím Hálou
11. projednání zlepšovacího návrhu na využití obecního pozemku u hřbitova
12. došlá pošta, žádosti, různé
13. diskuse
14. návrh usnesení
15. 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, zapisovatelkou paní Hanáková. Zasedání se zúčastnilo 12 zastupitelů,
tzn. že zasedání bylo usnášeníschopné.
ad 2) Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise a ověřovatele zápisu, 12 zastupitelů
hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrhová komise: Ing. Koždoň, Ing. Kovařík
Ověřovatelé zápisu: pí Rozkydalová, Mgr. Fialová
ad 3) Zastupitelstvo vyslechlo zprávu o plnění usnesení a zprávu o činnost rady. Zprávu o
činnosti rady přednesl RNDr. Fiala. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky a
zastupitelé ji vzali na vědomí. Dále místostarosta upozornil zastupitele na špatné schválení
usnesení z 11 zasedání zastupitelstva obce ze den 28. 2. 2008, kde ZO schvaluje vymáhání
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účinnosti OZV č. 7/2007 od 1. 7. 2008. Text tohoto změní nelze schválit. Musela by se
schválit nová vyhláška. Proto navrhl revokaci usnesení. Návrh nového usnesení: „OZV č.
7/2007 ponechat v takové podobě, v jaké byla schválena, prominout poplatek pouze
stavebníkům s platným stavebním povolením na dobu tří let od nabytí právní moci tohoto
povolení.“ Vyškrtnout větu ad 15): schvaluje vymáhání účinnosti OZV č. 7/2007 od 1. 7.
2008. 12 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
ad 4)

Připomínky občanů k bodu 3 nebyly.

ad 5) Účetní obce přednesla zveřejněný návrh závěrečného účtu obce Křepice za rok 2007.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Křepice za rok 2007 a
odsouhlasilo celoroční hospodaření, a to bez výhrad. 12 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se
zdrželo.
ad 6) Účetní obce přednesla návrh navýšení příjmů o 2.000,- Kč u poplatku ze vstupného a
navýšení výdajů o 2.000,- Kč na kulturu, dále zvýšení příjmů o 121.500,- Kč u příspěvku na
pracovnice VPP proti výdajů mzdovým a pojištění těchto pracovnic a převedení částky
50.000,- Kč na nákup pozemků pod halu z rezervy na sb. dvůr.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo úpravu návrhu rozpočtu o uvedené změny. 12
zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
ad 7) Účetní obce přednesla návrh rozpočtu SKF pro rok 2008 a návrh rozpočtového
výhledu 2009-2011.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet SKF a rozpočtový výhled, 12 zastupitelů
hlasovalo pro, 0 proti a 0 se zdrželo.
ad 8) Starosta přednesl doporučení rady o pořízení nového územního plánu obce v digitální
podobě.
Zastupitelstvo schválilo pořízení nového územního plánu, 12 zastupitelů hlasovalo pro, 0
proti, 0 se zdrželo.
ad 9) Starosta přednesl doporučení rady vyčlenit v rozpočtu obce na rok 2009 finanční
prostředky na nový územní plán ve výši 400.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo vyčlenění částky 400.000, Kč na pořízení nového územního plánu, 12
zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
ad 10) Starosta přednesl doporučení rady pověřit starostu obce k jednání ohledně pořízení
nového územního plánu a k uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem nového územního
plánu Ing. Arch. Jiřím Hálou.
Zastupitelstvo pověřilo starosty k jednání a uzavření smlouvy s Ing. Arch. Jiřím Hálou, 12
zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
ad 11) Starosta informoval ZO o zlepšovacím návrhu na využití obecního pozemku u
hřbitova dle návrhu JUDr. A Filly. V případě využití návrhu by náležela autorovi odměna ve
výši 2.000,- Kč, kterou by daroval křepickým skautům.
Zastupitelstvo hlasovalo o využití zlepšovacího návrhu na využití obecního pozemku u
hřbitova: pro 1, proti 11, zdrželo se 0.
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ad 12)
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o odchodu ředitelky MŠ paní Dvořákové do
důchodu a pověřilo starosty vypsáním výběrového řízení na funkci ředitelky MŠ a
zřízení výběrové komise v počtu 6 osob. 12 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se
zdrželo.
• Zastupitelstvo projednalo a schválilo ponechání odměn ZO ve stejné výši jako v roce
2007, 12 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
• Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o integrovaném dopravním systému.
• Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo umístění dopravního značení v obci dle
návrhu pana Martina Hlaváčka. 10 zastupitelů hlasovalo pro, 1 proti, 1 se zdržel.
• Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo zamítavé stanovisko k požadavku obce
Nikolčice na enormní navýšení příspěvku na 1 žáka ZŠ. 12 zastupitelů hlasovalo pro,
0 proti a 0 se zdrželo.
• Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o poskytnutí příspěvku 300.000,- Kč obci od
firmy ANADOS s.r.o. – v případě, že by v obci vybudovala firma fotovoltaickou
elektrárnu.
• Zastupitelstvo bere na vědomí žádost společnosti Synot o provozování VHP do 30. 6.
2008.

ad 13)
• Diskuse k jednotlivým tématům proběhla v rámci projednávaného bodu.
• Pan Martin Hlaváček navrhl, aby obec prodala ořezané větve ze smrků u Jednoty do
zahradnictví (tzn. ořez, který byl již schválen provést na podzim).
Ad 14)

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Křepice č. 12 ze dne 7. 4. 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• ponechání OZV č. 7/2007 v takové podobě, v jaké byla schválena a prominutí
poplatku stavebníkům na dobu tří let od nabytí právní moci stavebního povolení a
vyškrtnutí věty od 15“ schvaluje vymáhání účinnosti OZV 7/2007 od 1. 7. 08,
• závěrečný účet obce Křepice za rok 2007 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
• rozpočet na rok 2008 upravení o změny
• rozpočet SKF, rozpočtový výhled
• na základě doporučení rady pořízení územního plánu obce v digitální podobě
• na základě doporučení rady vyčlenit v rozpočtu na rok 2009 finanční prostředky na
nový územní plán ve výši 400.000,- Kč
• na základě doporučení rady pověřit starostu obce k jednání ohledně pořízení nového
územního plánu a k uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem nového územního
plánu Ing. Arch. Jiřím Hálou
• ponechání odměn zastupitelů ve stejné výši jako v roce 2007
• umístění dopravních značek v obci dle návrhu pana Martina Hlaváčka
• využití obecního pozemku u hřbitova pro vybudování parkoviště u hřbitova
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• ukončení pracovního poměru ředitelky MŠ
• informaci o integrovaném dopravním systému
• informaci o poskytnutí částky 300.000,- Kč od firmy ANADOS
• žádost o provozování VHP od společnosti Synot do 30. 6 . 2008.
Zastupitelstvo obce zamítá:
• přijetí zlepšovacího návrhu na využití obecního pozemku pro funkci staveniště
tělocvičny ZŠ
• požadavek obce Nikolčice na enormní navýšení příspěvku na 1 žáky ZŠ.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• starostovi vypsání výběrového řízení na funkci ředitelky MŠ a zřízení výběrové
komise v počtu 6 osob
Navržené usnesení bylo zastupitelstvem schváleno, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Ad 15) Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21,10.

Zapsala: Hanáková

Ověřovatelé zápisu:
Rozkydalová Božena:………..…………
………………………………
Josef Maťa, starosta

Mgr. Marcela Fialová: …………..……….
………………………………………
RNDr. Fiala Bohumil, místostarosta

