OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
------------------------------------------------------------------------------------Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 19. 6. 2008
Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing.
Kovařík, Ing. Koždoň, paní Rozkydalová, p. Rubeš, paní Valová, p. Zach
Omluveni: p. Příkazský, Ing. Radim Vintrlík
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. projednání dotace na opravu farního kostela sv. Bartoloměje
6. rozpočtové opatření č.1
7. stanovisko zastupitelstva obce k přípravě změn dopravy občanů v rámci IDS
8. schválení dopravního značení v ulici Dědina a Horní Záhumí
9. rozhodnutí o podpoře projektu společnosti „Watt 38“
10. došlá pošta, žádosti, různé
11. diskuse
12. návrh usnesení
13. závěr
ad 1) 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 Strouhalová. Zasedání se zúčastnilo 12 zastupitelů
( viz. podpisová listina), tzn. že zasedání bylo usnášeníschopné.
ad 2) Usnesení -zastupitelstvo schvaluje členy návrhové komise a ověřovatele zápisu:
Návrhová komise: p. Rubeš Vít, paní Horáková Marie
Ověřovatele zápisu: paní Rozkydalová Božena, paní Valová Anna
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 3) Zastupitelstvo vyslechlo zprávu o plnění usnesení a zprávu o činnosti rady obce.
Zprávu o činnosti rady obce přednesl místostarosta RNDr. Fiala Bohumil.
Ke zprávě nebyly žádné připomínky a zastupitelé ji vzali na vědomí.
ad 4) Připomínky občanů k bodu 3 nebyly žádné.
Jelikož se dosud nedostavil páter Petr Havlát, který chce podat podrobnější informace
k plánované opravě fasády kostela, přistoupilo zastupitelstvo k projednávání bodu č. 7
programu s tím, že se k bodům č. 5 a 6 vrátí dodatečně.
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-------------------------------------------------------------------------------------2ad 7) Starosta obce přečetl text dopisu ( viz. příloha č. 1) pro KORDIS JMK, spol. s r.o.
Brno (č.j. 477/08) týkající se Uplatnění konkrétních připomínek k přípravě změn dopravy
občanů v rámci IDS, který zastupitelé obdrželi dne 5.6. 2008 na schůzi rady rozšířené o členy
zastupitelstva a který byl také zveřejněn ve vývěsce před OÚ a na elektronické desce ve dnech
od 16. 6.08 – 20.6.2008.
•
•
•

Ing. Koždoň navrhuje, aby byla přidána 1 linka v 6,20 z Křepic do Brna. Jde o
studentský spoj, který je přetížený.
Dále Ing. Koždoň navrhuje prosadit přímý spoj v 7,00 na Hustopeče - bez přesedání.
Paní Adriana Novotná, Křepice č. 278 upozorňuje na to, že od 16,00 hodin a později
není zajištěno spojení z Hrušovan do Křepice, jsou zde i tříhodinové prodlevy.

Usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje připomínky obce k IDS a to včetně připomínek
z dnešního zasedání , zaslat společnosti KORDIS JMK, Brno. 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Poté zastupitel pan Hlaváček vznesl dotaz, co by se dělo, kdyby obec nezaplatila
požadovanou částku týkající se IDS.
Odpověděl starosta Maťa, že na jednání v Šitbořicích byli občané ujišťováni, že autobusy
budou v obci zastavovat, i když příspěvek obec nezaplatí.
ad 8) Starosta obce seznámil přítomné se stanoviskem Policie ČR, Dopravního inspektorátu
Břeclav týkajícího se návrhu parkování v ulici Dědina a v Dolním Záhumí - č.j. 441/08, ze
dne 28.5.08 – viz. příloha 2.
I přes toto stanovisko zastupitelstvo obce rozhodlo ponechat v platnosti usnesení
zastupitelstva obce ze dne 7. 4. 2008 a odsouhlasilo umístění dopravního značení „zákaz
zastavení“ v celé délce ulic tak, aby bylo zajištěno parkování pouze po jedné straně ulice ( dle
návrhu pana Martina Hlaváčka, č.j. 191/08 – viz. příloha 2A).
Usnesení – zastupitelstvo schvaluje ponechat v platnosti usnesení zastupitelstva ze dne
7.4.2008 týkající se parkování v ulici Dědina a Horní Záhumí.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 5) Na obecní úřad byla doručena žádost Římsko-katolického farního úřadu v Křepicích o
poskytnutí finančních prostředků v částce 200 tis. Kč na opravu fasády kostela sv.
Bartoloměje v Křepicích.
Páter Havlát informoval přítomné o tom, že dotace z JMK byla poskytnuta ve výši 260 000
Kč a je vázána 50% spoluúčastí. Celkový rozpočet na tuto akci činí přibližně 1,5 mil. Kč a
práce jsou rozděleny na 2 etapy. V první etapě je počítáno s částkou 600 000 Kč tzn., že je
nutno proinvestovat v tomto roce minimální 520 000 Kč a zbytek v roce příštím.
Usnesení - zastupitelstvo obce schválilo přidělení celkové dotace 200 000 Kč z rozpočtu
obce na první etapu opravy fasády kostela v Křepicích s tím, že 100 000 Kč již bylo
odsouhlaseno v rámci schváleného rozpočtu dne 7. 4. 2008.
10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
ad 6) Účetní obce paní Hanáková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2008:
rozpočet byl navýšen o částku 143.700 Kč – podrobný rozpis – viz. příloha č. 3.
Usnesení - zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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předložila svoji první nabídku o záměru postavit na okraji naší obce fotovoltaickou elektrárnu,
ale pro nedostatek informací týkající se tohoto odvětví výroby elektrické energie nebyl tento
záměr přijat pozitivně. Po několika dalších jednáních s touto společností rada obce dne 5. 6.
2008 vyslechla nabídku společnosti Watt 38, vyžádala si nabídku k posouzení s tím, že
zastupitelstvo obce rozhodne, zda ji podpoří při přípravě nového územního plánu obce.
•

Ing. Koždoň předložil Výpis z obchodního rejstříku společnosti Watt 38, který pořídil
prostřednictvím internetu dne 19. 6. 2008 a poukazuje na to, že tato společnost byla
založena až v dubnu 2008 a jejím předmětem podnikání je specializovaný maloobchod
a maloobchod se smíšeným zbožím – viz. příloha č.4.

•

RNDr. Fiala navrhuje, aby se zastupitelstvo vyjádřilo k tomu, zda
elektrárny zapracovat do nového územního plánu.

•

Ing. Koždoň navrhuje, aby obec posečkala s vyjádřením až do doby, kdy zájemci o
pozemky na elektrárny předloží souhlasy vlastníků pozemků s plánovaným záměrem.
V tomto smyslu navrhuje také odpovědět společnosti Watt 38.

pozemky na

Usnesení - Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí záměr společnosti Watt 38 a vyzývá
společnost, aby předložila dohody s občany, zda souhlasí se zařazením jejich pozemků do
územního plánu za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny.
ad 10)
• Byla předložena cenová nabídka na dodávku a montáž PVC ve 2 třídách + chodba ZŠ
Křepice od „DESIGN PARKET“ a to ve výši 129.752 Kč – viz. příloha č. 5. Tato
firma provádí údržbu parket v kulturním sále již řadu let a spolupráce s nimi je
bezproblémová. Rada obce proto tuto firmu doporučila k provedení dodávky a
montáže PVC. Usnesení - zastupitelstvo obce schválilo firmu Design Parket na
dodávku a montáž PVC ve 2 třídách + chodbě v ZŠ Křepice.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
•

Smlouva o hostování podniku lidové technické zábavy – Hody 2008.
Starosta informoval přítomné s návrhem Smlouvy s panem Vladimírem Holubem,
Vlasatice 8, který nabízí nejméně 7 atrakcí. Usnesení - zastupitelé souhlasí
s podepsáním smlouvy o hostování lunaparku pana Holuba na hodech v Křepicích
v roce 2008.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

•

Vybudování vinařské stezky v Křepicích. Zastupitelstvo souhlasí s rozhodnutím rady
obce Křepice ze dne 22.5.2008 týkající se schválení žádosti Jana Flajšingera,
Židlochovice, Komenského 35 č.j. 401,412/2008 o povolení vybudování vinařské
stezky v Křepicích a to na vlastní náklady a za podpory z Evropských fondů – viz.
příloha č. 6.
Usnesení – zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vinařské stezky
panem Janem Flajšingerem, Židlochovice.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Daniel Papež, Křepice č. 197 předložil záměr vybudovat na nevyužívaných obecních
pozemcích v lokalitě u vodárny cyklokrosovou dráhu. Celou akci chce realizovat na
vlastní náklady a žádá zastupitelstvo obce o schválení tohoto záměru a současně o
dlouhodobý pronájem těchto pozemků za symbolickou cenu.
Usnesení-zastupitelstvo schválilo dlouhodobý pronájem pozemků u vodárny na
zřízení cyklokrosové dráhy za symbolickou cenu.
10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

•

TJ Sokol Křepice žádá o dlouhodobý pronájem pozemků p.č. 377/10 a 377/12, do
kterých zasahuje fotbalové hřiště a to pro zdárné dokončení započatých prací.
Usnesení - zastupitelstvo obce souhlasí s dlouhodobým pronájmem pozemků p.č.
377/10 a 377/12 TJ Sokol Křepice na 20 let za cenu 0,010 Kč/m2/rok.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

•

Synot 99 a.s. se sídlem Vranovská 843, 614 00 Brno žádá o povolení k provozování 2
ks výherních hracích přístrojů na dobu od 1.7. – 31.12.2008.
Usnesení – schválena žádost firmy Synot 99.
10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

•

Corona CZ a.s. Koněvova 2660/141, Praha 3 žádá o povolení k provozování
výherního hracího přístroje na období od 1.7. – 31.12.2008.
Usnesení – schválena žádost firmy Corona CZ
10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

•

Hana Zelená, Petr Zelený a Martin Zelený, všichni bytem Křepice č. 102 žádají o
odkoupení pozemků v lokalitě u vodárny na výstavbu garáží.
Zastupitelstvo obce na dnešním zasedání již tyto pozemky pronajalo panu Papežovi za
účelem zřízení cyklokrosové dráhy.

•

Starosta obce seznámil přítomné s Usnesením Jihomoravského kraje o přidělení
dotace na nový územní plán obce ve výši 200 tis. Kč. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

•

Zastupitelstvo obce bylo informováno o Zahájení projednávání návrhu změny č. 3
Územního plánu - Velké Němčice, bez připomínek.

•

Zastupitelstvo obce Křepice projednalo a schválilo výjimku z počtu žáků ZŠ
v Křepicích na školní rok 2008/2009. Hlavní předměty se budou žáci učit
v jednotlivých třídách samostatně, výchovné předměty pak budou spojené. Finančně
se obec bude podílet částkou 75.000 Kč.
Usnesení -zastupitelstvo schvaluje výjimku z počtu žáků ZŠ Křepice na školní rok
2008/2009.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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V diskusi vystoupil pan Papež Zdeněk, Křepice č. 343, který prodal pozemek pod
plánovanou tělocvičnu při ZŠ. Poukázal na to, že výkupní cena 50 Kč za m2 v této lokalitě je
nízká.
Odpovídá starosta, že musel respektovat rozhodnutí rady obce ze dne 5. 6. 2008, kdy byla
stanovena maximální výkupní cena pozemku 50 Kč/m2 .
Účetní obce paní Hanáková informovalo o tom, že obec nechala vypracovat znalecký
posudek na tyto pozemky, který uvádí hodnotu 10 Kč/m2 .
ad 12) Jelikož je záznam o průběhu a výsledku hlasování uveden u příslušného bodu
schváleného pořadu jednání, není třeba vyhotovovat konečné znění usnesení.
ad 13) Zasedání ukončil starosta Josef Maťa ve 20,15 hodin a poděkoval všem za účast.

Zapsala: Strouhalová

Ověřovatelé zápisu: Rozkydalová Božena………………….. Valová Anna………………….

……………………………………….
Josef Maťa, starosta

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

