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OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 2. 10. 2008
Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, p.
Partyka, p. Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí Valová, Ing. Vintrlík
Omluveni: Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, Zach
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. Příprava inventarizačních komisí
6. Rozpočtové opatření č. 5
7. Mandátní smlouva „Sběrný dvůr Křepice“
8. Prodej pozemku p. č. 2343/17 kú Křepice
9. Došlá pošta, ţádosti, různé
10. Diskuse
11. Návrh usnesení
12. 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. ţe zasedání bylo usnášeníschopné.
ad 2) Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise a ověřovatele zápisu:
Návrhová komise: pí Rozkydalová, Mgr. Fialová
Ověřovatelé zápisu: p. Hanák, pí Valová
Diskuse bude probíhat ke kaţdému bodu zvlášť.
Schválení programu jednání ZO.
12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 3) Zastupitelstvo vyslechlo zprávu o plnění usnesení a zprávu o činnost rady. Zprávu o
činnosti rady přednesl místostarosta RNDr. Bohumil Fiala. Ke zprávě nebyly vzneseny ţádné
připomínky a zastupitelé ji vzali na vědomí.
ad 4) Připomínky občanů k bodu 3 nebyly.
ad 5) Starosta přednesl zastupitelstvu návrh inventarizačních komisí. Rozpis ústřední
inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí je uveden v příloze č. 1.
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí.
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12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 6) Účetní obce paní Hanáková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2008:
Rozpočet byl rozpočtovým opatřením č. 5 navýšen o částku 20.000,- Kč, podrobný rozpis –
viz. Příloha č. 2
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 5.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 7) Starosta obce seznámil přítomné členy zastupitelstva s návrhem Mandátní smlouvy na
zajištění dotací pro investiční akci „Sběrný dvůr Křepice“.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Křepice souhlasí s uzavřením Mandátní smlouvy č. 04-08,
1. Mandant: Obec Křepice, 2. Mandatář: ENVI Agentura Trunda s. r. o.
11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
ad 8) Starosta seznámil zastupitele se ţádostí manţelů Mgr. Ivany Koţdoňové a Ing. Karla
Koţdoně ze dne 14. 8. 2008, č.j. 625/08 o odprodej části obecního pozemku p.č. 2343/17 ,
která byla v minulosti zastavěna bývalým majitelem.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Křepice souhlasí s prodejem části pozemku 2343/17
zapsaného na LV 10001 k.ú. Křepice u Hustopečí, přílohy č. 1 geometrického plánu č.
457-154/2008, o výměře 98 m2, za cenu 50,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem
pozemku uhradí žadatelé.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 9)
Obecní úřad Křepice obdrţel den 18. 9. 2008 ţádost p. Vítka Vaňka o odkoupení
pozemku pod sklepem v části „Řídkov“ na parcele č. 2343/4, podle předloţeného
gemetrického plánu č. 451-682/200/ ze den 14. 7. 2008.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Křepice schvaluje vyvěšení záměru prodat část
pozemku p. č. 2343/4 zapsaného na LV 10001 k.ú. Křepice u Hustopečí za cenu
50 Kč/m2.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Ţádost o vyjádření k udělení licence pro firmu BORS Břeclav a. s., Bratislavská 26,
690 62 Břeclav, IČ 49969242, na provozování veřejné linkové osobní dopravy
vnitrostátní, na lince: Hrušovany u Brna-Ţidlochovice-Šitbořice-Hustopeče.
Usnesení: Zastupitelstvo obce dává kladné stanovisko k žádosti o vyjádření
k udělení licence firmě BORS Břeclav, a. s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, IČ
499 69242, ze dne 1. 10. 2008
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Diakonie Klobouky u Brna poţádala o podporu v zajištění kvalitních sluţeb pro
handicapované obyvatele. Finanční částka 4.900,- Kč zajistí 1 týden sluţby, 21.000,Kč celý měsíc.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje částku 25.000,- Kč.
12 Pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 10)
Zastupitel pan František Hlaváček vznesl dotaz týkající se přidělování dlaţby na
chodníky a vjezdy, proč se některým obyvatelům dlaţba přidělí a jiným je zamítnuta.
Mistostarosta přečetl zápis ze schůze Rady obce a vysvětlil, ţe zájemcům bylo
odpovězeno, ţe budou zařazeni do pořadníku na příští rok.
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Zastupitelka paní Anna Valová upozornila na neseřízené veřejné osvětlení na
Objíţďce. Dále upozornila parkování u školy na chodníku.
Zastupitel pan Vít Rubeš upozornil na vznikající nelegální skládku v „Ovískově
cihelně“ a dále upozornil, ţe na cyklokrosové dráze ještě nejsou upevněny cedule
s nápisem „Na vlastní nebezpečí“.
ad 11) Jelikoţ je záznam o průběhu a výsledku hlasování uveden u příslušného bodu
schváleného pořadu jednání, není třeba vyhotovovat konečné znění usnesení.
ad 12) Zasedání ukončil starosta Josef Maťa ve 19.40 hodin a poděkoval všem za účast.
Zapsala: Hanáková
Ověřovatelé zápisu:
Anna Valová:………..…………
………………………………
Josef Maťa, starosta

František Hanák: …………..……….
………………………………………
RNDr. Fiala Bohumil, místostarosta

