USNESENÍ
z 16. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav
konaného dne 11. 12. 2008
I. ZO SCHVALUJE:
 Členy návrhové komise Mgr. Marcelu Fialovu a Boţenu Rozkydalovu,
ověřovatele zápisu pana Františka Hanáka a Víta Rubeše.
 Návrh starosty obce, ţe se bude o kaţdém bodu programu hlasovat
samostatně.
 Změnu programu veřejného zasedání dle návrhu Ing. Koţdoně.
 Program jednání veřejného zasedání.
 Vyplacení příspěvků pro novorozence dle předloţeného seznamu.
 Rozpočtové opatření 6,7,8/2008.
 Rozpočtové provizorium do doby zpracování rozpočtu v roce 2009.

 Řád veřejného pohřebiště s účinností od 1.1.2009.
 Výši nájemného za hrobové místo ve částce 720 Kč/10 let.
 Prodej části obecního pozemku p.č. 2343/4 zapsaného na LV 10001 v k.ú.
Křepice u Hustopečí o výměře 19 m2, podle geometrického plánu č. 451682/2008 za cenu 50 Kč/m2.
 Vyvěšení záměru obce Křepice prodat část pozemku p.č. 422/60
zapsaného na LV 10001 v k.ú. Křepice u Hustopečí o výměře 165
m2podle geometrického plánu č. 446-648/2007 za cenu 15 Kč/m2.
 Vyvěšení záměru obce Křepice prodat část pozemku p.č. 1541/1 o výměře
83 m2 a část pozemku p.č. 2343/73 o výměře 6 m2 za cenu 50 Kč/m2
podle geometrického plánu č. 462-326/2008.
 Přistoupení ke konvenci IDS JMK a souhlasí s podpisem konvence.
 Zařazení části pozemku p.č. 1558/1 a 1630/4 v k.ú. Křepice do plochy pro
všeobecné bydlení s přípustnou funkcí rekreace.

-2 Provoz výherních hracích přístrojů v kavárně - Křepice č.97, v restauraci
Obecní dům – Křepice č.25 a v restauraci Na Růţku – Křepice č.10.
 Převod vlastnických práv k pozemkům p.č. 422/96 a 422/97 v ulici Na
Objíţďce za podmínky, ţe nový stavebník zkolauduje ve lhůtě uvedené
pro prvního stavebníka.
II. ZO NESOUHLASÍ:
S uzavřením smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
III. ZO UKLÁDÁ:
Starostovi písemně odpovědět na stíţnost týkající se parkování v ulici
Nová s tím, ţe nelze zakázat parkovat na veřejné komunikaci.
IV. ZO POVĚŘUJE:
 Starostu obce schválením rozpočtových opatření do konce roku 2008.
 Starostu obce k dalšímu jednání s majitelem parcel p.č. 475 a 476 za
účelem dosaţení dohody o odprodeji části výše uvedených pozemků.
IV. ZO BERE NA VĚDOMÍ:
Zprávu o činnosti rady obce.
Zprávu o stavu hospodaření v roce 2008.
Ukončení lhůty pro zasílání připomínek k ÚAP.
Oznámení o úpravě pozemku před č.p. 11.
Výši příspěvku na ţáka ZŠ Velké Němčice v roce 2007/2008.
Ţádost o vyřazení z pořadníku na prodej pozemku (č.j. 907/08) za
účelem výstavby RD- p.č. 422/96 a 422/97.
VI. ZO RUŠÍ:
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště.

…………………………………….
Josef Maťa, starosta

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

