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Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav
konaného dne 13. 3. 2009
Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing.
Koţdoň, paní Rozkydalová, p. Rubeš, paní Valová, Ing. Vintrlík,
Omluveni: p. Příkazský
Nepřítomni: p. Partyka, p. Hlaváček, p. Zach

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení, zpráva o činnosti rady
4. Připomínky občanů k bodu č.3
5. Rozpočtové opatření č. 9/2008
6. Rozpočet ZŠ Křepice na rok 2009, udělení výjimky z počtu ţáků na rok 2009/2010
7. Rozpočet MŠ Křepice na rok 2009, přesun zlepšeného hospodářského výsledku
8. Rozhodnutí o dokončení oprav kostela sv. Bartoloměje
9. Odměny a příplatky členům zastupitelstva
10. Podmínky o poskytnutí dotace na zřízení sluţby „eGovernment-CzechPoint“
11. Příspěvek na ţáka pro ZŠ Nikolčice
12. Inţenýrské sítě pro pokračování výstavby RD „Na Objíţďce“
13. Jednotka sboru dobrovolných hasičů
14. Členský příspěvek pro mikroregion Hustopečsko
15. Rozpočet obce, rozpočtový výhled, rozpočet SKF (2009)
16. Aktualizovaná směrnice k SKF
17. Záměr obce prodat část pozemků p.č. 2343/1 a p.č.1536/1
18. Prodej části pozemku p.č. 422/60
19. Prodej části pozemků p.č. 1541/1 a p.č. 2343/73
20. Vybudování přípojky NN, (věcné břemeno)
21. Došlá pošta, ţádosti, různé
22. Diskuse
23. Závěr

ad 1)
Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany a konstatoval, ţe zasedání bylo řádně
svoláno a vyhlášeno. Zasedání bylo zahájeno v 19,00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.
Předsedajícím zasedání byl p. Maťa, zasedání se zúčastnilo 11 zastupitelů (viz. podpisová
listina), tzn. ţe zasedání bylo usnášeníschopné.
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ad 2)
Do návrhové komise byly navrţeny: Hanák František, Ing. Kovařík Jan.
9 pro, 0 proti, 2 se zdrželo
Za ověřovatele zápisu byli navrţeni: Rozkydalová Boţen, Mgr. Fialová Marcela.
9 pro, 0 proti, 2 se zdrželo
Zapisovatelkou byla určena paní Ludmila Hanáková, účetní obce.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Starosta dal hlasovat o tom, ţe diskuse bude probíhat ke kaţdému bodu zvlášť.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Poté starosta vznesl dotaz, zda má někdo návrh ke změně programu jednání ZO. Návrhy na
změnu programu nebyly podány.
Zastupitelstvo obce poté schválilo program jednání veřejného zasedání.
11 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 – viz. zápisová kniha.
Návrh usnesení - ZO vzalo zprávu o činnosti RO na vědomí.
ad 4)
Připomínky občanů k bodu č. 3 nebyly.
ad 5)
Účetní obce paní Hanáková přednesla rozpočtové opatření č. 9/2008 (viz. Příloha)a
informovala zastupitele s plněním rozpočtu za rok 2008.
Návrh usnesení – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2008.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 6)
Účetní obce paní Hanáková seznámila přítomné se ţádostí ZŠ Křepice o udělení výjimky
z počtu ţáků na rok 2009/2010 a s návrhem rozpočtu ZŠ Křepice na rok 2009.
Návrh usnesení
o ZO schvaluje udělení výjimky z počtu žáků na rok 2009/2010, varianta č. 2.
8 pro, 2 proti, 1 se zdrželo
o ZO schvaluje rozpočet ZŠ Křepice na rok 2009 ve výši 1.034.000,- Kč
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 7)
Účetní obce paní Hanáková seznámila přítomné se ţádostí MŠ Křepice o přesun zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2008 ve výši 93.681,38 Kč do rezervního fondu a s návrhem
rozpočtu MŠ Křepice na rok 2009.
Návrh usnesení
o ZO schvaluje rozpočet MŠ Křepice na rok 2009 ve výši 627.500 Kč
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
o ZO schvaluje přesun zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 ve výši
93.681,38 Kč do rezervního fondu.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
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ad 8)
Starosta obce seznámil přítomné se ţádostí o příspěvek na opravu fasády kostela sv.
Bartoloměje a převedení dotace z roku 2008 pro čerpání v roce 2009.
Návrh usnesení – ZO schvaluje převedení dotace 180.000,- Kč na opravu kostela sv.
Bartoloměje z roku 2008 pro čerpání v roce 2009 a schvaluje dotaci 200.000,- Kč na rok
2009. Čerpání této dotace je podmíněno uzavřením smlouvy o schválení dotace s JMK
na rok 2009.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 9)
Starosta seznámil přítomné s nařízením vlády č. 20/2009 neuvolněným zastupitelům obce

o moţnosti zvýšení odměn

Návrh usnesení – ZO schvaluje využít strop v odměňování členů zastupitelstva,
místostarosta procentuální navýšení podle starosty, s účinností od 1. dubna 2009.
8 pro, 1 proti, 2 se zdrželo
ad 10)
Starosta informoval přítomné o rozhodnutí rady obce Křepice, která na své 43. schůzi konané
dne 5.2.2009 rozhodla o zřízení sluţby eGovernment-CzechPoint, s podporou státní dotace.
Dále informoval o podmínkách, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace
na základě výzvy.
Návrh usnesení - ZO schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
z integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 na typový projekt –
CzechPoint – Kontaktní místo. V rámci tohoto programu zastupitelstvo schvaluje přijetí
dotace na CzechPoint ve výši 93.927,- Kč a ukládá starostovi k realizaci. Termín: 31. 3.
2009.
Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě
výzvy:
Egovernment v obcích – CzechPoint – kontaktní místa.
Jedná se o typový projekt – CzechPoint – Kontaktní místo, plná verze z Integrovaného
operačního programu, který je identifikován takto:
Číslo operačního programu: CZ.1.06
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy: 6.2
Název prioritní osy: zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory:6.2.1
Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: eGovernment v obcích – CzechPoint – kontaktní místa
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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ad 11)
Starosta seznámil přítomné s doporučením Rady obce Křepice , která projednala navýšení
dotace na ţáka pro ZŠ Nikolčice o částku 200,- Kč a doporučila ke schválení zastupitelstvu .
Tato částka po navýšení činí 4.813 Kč. ŢS Nikolčice navštěvuje 49 dětí z Křepic.
Návrh usnesení – ZO schvaluje neinvestiční dotaci na žáka pro ZŠ Nikolčice ve výši
4.813,- Kč..
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
ad 12)
Starosta obce seznámil přítomné se situací týkající se rozdělení objednávky na vypracování
zastavovacího plánu a projektové dokumentace inţenýrských sítí Na Objíţďce, ze které
vyplynulo, ţe pokud by se prováděla horní a dolní část odděleně, prodraţí se aţ o 200.000,Kč. Na základě těchto informací přijala RO nové usnesení. RO doporučuje ke schválení ZO:
Vypsat veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace inţenýrských sítí, vyřízení
územního řízení, stavebního řízení na obě části sídliště a výběrového řízení na dodavatele
inţenýrských sítí jenom horní část, plus vyřízení stavební podpory na MMR.
Objednat zastavovací plán na obě části a zaměření parcel objednat na jeho základě jenom pro
horní část.
Realizaci výstavby inţ. sítí na spodní části přizpůsobit finančním moţnostem obce v příštích
letech podle platné stavební dokumentace.
Předkupní smlouva manţelé Rouzkovi a rozdělení pozemků, zaměření podle zastavovacího
plánu.
Smlouva je připravena, obsahuje schvalovací doloţku, můţe se podepsat. Smlouva byla
předána manţelům Rouzkovým k posouzení.
Řádná kupní smlouva se můţe uzavřít aţ po zaměření. Zaměření se můţe objednat aţ po
objednání zastavovacího plánu a jeho dodání a schválení, coţ by se mělo vyřídit urychleně, ať
mohou Rouzkovi začít stavět.
Návrh usnesení – ZO schvaluje shora uvedené doporučení rady obce Křepice,
předkupní smlouvu s manželi Rouzkovými a rozdělení pozemků, zaměření podle
zastavovacího plánu.
8 pro, 3 proti, 0 se zdrželo
ad 13)
Starosta informoval přítomné o doloţení personálního zajištění zásahové jednotky a doporučil
navýšení finančních prostředků pro JSDH o částku 50.000,- Kč z rozpočtu obce. Dále
informoval o moţnosti převedení vybavení z centrálního skladu ve výši 44.000,- Kč a o
moţnosti získání dotace z JMK.
Návrh usnesení - ZO souhlasí s navýšením dotace pro JSDH Křepice o finanční částku
50.000,- Kč.
9 pro, 0 proti, 2 se zdrželo
ad 14)
Starosta seznámil přítomné s doporučením Rady obce zaplatit členský příspěvek pro
Mikroregion Hustopečsko ve výši 20.000,- Kč.
Návrh usnesení – ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro Mikroregion
Hustopečsko.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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ad 15)
Účetní obce paní Hanáková seznámila přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2009 ve výši
16.580.000,- Kč. Dále doporučila zastupitelstvu ke schválení změny návrhu rozpočtu, a to
převod 48.000,- Kč z § 3412 na § 2221 ve výši 15.000,- Kč a na § 3113 ve výši 33.000,- Kč.
Dále seznámila přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na rok 2010-2012 a návrhem
rozpočtu SKF na rok 2009 ve výši 106.000,- Kč.
Návrh usnesení
o ZO schvaluje rozpočet obce Křepice na rok 2009 ve výši 16.580.000,- Kč dle
zveřejněného návrhu upraveného o změny (převod 48.000,- Kč z § 3412 na § 2221
ve výši 15.000,- Kč a na § 3113 ve výši 33.000,- Kč.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
o ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2010-2012 dle zveřejněného návrhu.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
o ZO schvaluje rozpočet SKF na rok 2009 ve výši 106.000 Kč dle zveřejněného
návrhu.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 16)
Účetní obce informovala přítomné na nutnost aktualizace směrnice k SKF. Důvodem opravy
je zvýšení základního přídělu do fondu.
Návrh usnesení – ZO obce schvaluje aktualizaci směrnice SKF „Zásady pro poskytování
prostředků ze sociálního fondu zřízeného k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb“
podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 17)
Starosta seznámil přítomné se ţádostí č.j. 64/09 o odprodej části pozemků p.č. 2343/1 a
1536/1 a o nutnosti schválení vyvěšení záměru obce prodat výše uvedené části pozemků.
Návrh usnesení – ZO schvaluje vyvěšení záměru obce Křepice prodat část obecních
pozemků p.č. 2343/1 a p. č. 1536/1 v k. ú. Křepice
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 18)
Starosta seznámil přítomné se ţádostí č. j. 874/08 a s doporučením rady obce schválit prodej
části pozemku p.č. 422/60, k.ú. Křepice o výměře 165 m2, dle geometrického plánu č. 446648/2007 za cenu 15,- Kč/m2.
Návrh usnesení – ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 422/60, v k.ú. Křepice, o
výměře 165 m2, dle geometrického plánu č. 446-648/2007, za cenu 15,- Kč/m2.
Podmínky vyplývající ze zákona jsou splněny.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 19)
Starosta seznámil přítomné se ţádostí č. j. 882/08 a s doporučením rady obce schválit prodej
části pozemků p.č. 1541/1 o výměře 83 m2 a p. č. 2343/73 o výměře 6 m2 dle geometrického
plánu č. 462-326/2008 za cenu 50,- Kč/m2.
Návrh usnesení – ZO schvaluje prodej části pozemků p.č. 1541/1 o výměře 83 m2 a p.č.
2343/73 o výměře 6 m2 v k. ú. Křepice, dle geometrického plánu 462-326/2008 za cenu
50,- Kč/m2. Podmínky prodeje vyplývající ze zákona jsou splněny.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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ad 20)
Starosta seznámil přítomné se ţádostí Dany a Jana Pokorných o souhlas se zřízením vedení
elektřiny po sloupech, které budou umístěny na obecním pozemku p.č. 2350 k.ú. Křepice.
K umístění sloupů na obecním pozemku pro elektrické vedení bude vypracováno smlouva o
zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení – ZO schvaluje zřízení vedení elektřiny NN na dvou sloupech
umístěných na obecním pozemku p.č. 2350, k.ú. Křepice a sepsání smlouvy o zřízení
věcného břemene s Danou a Janem Pokorným, 691 65 Křepice 338, s podmínkou
umístění sloupů tak, aby nebyly překážkou k dalšímu používání této parcely.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 21)

Došlá pošta, žádosti, různé
Pan Václav Bedřich, 691 65 Křepice 394 poţádal o souhlas obce k umístění
inţenýrských sítí na pozemcích obce, v souvislosti vybudování autodílny na
pozemku p.č.č 887, k.ú. Křepice. Jedná se o plochu pro podnikání a sklady, dle ÚP
obce Křepice, změna č. 2.
Návrh usnesení – ZO souhlasí s umístěním inženýrských sítí dle oznámení
stavebního úřadu č.j. výst./448/09/22 na pozemcích obce p.č. 906/2, p.č. 906/1,
p.č. 869/16, p.č. 2346/1 a schvaluje sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
s p. Václavem Bedřichem, 691 65 Křepice 394.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Dne 11.2.2009 obdrţela obec od Ing. Arch. Jiřího Hály návrh zadání pro
vypracování územního plánu Křepice. Do dnešního dne nebyly dodány na OÚ ţádné
další připomínky ani návrhy. .
Návrh usnesení – ZO schvaluje upravené a doplněné zadání ÚP Křepic dne 13.
3. 2009, na svém 17. zasedání, pod číslem usnesení bod 21., dále Návrh
zaměření nového ÚP obce doplněný o aktuální potřeby provedení opatření
protipovodňového , protipožárního charakteru a o došlé podněty občanů.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Starosta informoval přítomné o nutnosti výměny oken a dveří na bytě čp. 218 a
výměny oken zdravotního střediska. Uvedených objektech jsou okna a dveře
v havarijním stavu. Dle doporučení RO ze dne 20.2.2009 byly doloţeny 3 cenové
nabídky na výměnu oken.
Ing. Koţdoň odmítá tři starostou předloţené nabídky na dodávky oken a dveří pro
byt č. 218 a zdravotní středisko. Poţaduje předloţit dalších 5-7 nabídek.
Mgr. Fialová na dotaz, jak byla řešena výměna oken na ZŠ odpověděla, ţe dřív to
bylo jinak a nyní je jiná situace. Je to prý věcí zřizovatele.
Ing. Koţdoň její odpověď podpořil
Návrh usnesení – ZO pověřuje radu obce k výběru minimálně pěti firem a
provedení výběrového řízení na dodávku plastových oken a dveří v č.p. 218 a
na zdravotním středisku.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Starosta informoval přítomné o změně firmy provádějící svoz komunálního odpadu
a o zjištění, ţe po uzavření smlouvy vyšlo najevo, ţe obec aţ do té doby platila za
některé ţivnostenské provozovny náklady za odvoz komunálního odpadu..
Návrh usnesení – ZO ukládá starostovi přijmout opatření proti tomu, aby
náklady za svoz komunálního odpadu ze živnostenských provozoven nenesla
obec.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Obecní úřad obdrţel ţádost o uspořádání svatebního obřadu. Matriční úřad můţe
povolit na základě ţádosti snoubenců uzavření manţelství na kterémkoli vhodném
místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.
Návrh usnesení - ZO bere na vědomí informaci o podmínkách uspořádávat
svatební obřady přímo v obci.
Na OÚ byla doručena ţádost o zpevnění cesty mezi domy čp. 372 a 412, příjezd na
pozemky „Záhumenice“, od občanů obhospodařujících pozemky v dané lokalitě.
Rada ţádost schválila dne 20.8.2008.
Návrh usnesení - ZO souhlasí s provedením oprav na příjezdové cestě na
pozemky v lokalitě „Záhumenice“.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku na oplocení obecního – tréninkového
hřiště ve výši cca 50.000,- Kč.
Návrh usnesení – ZO schvaluje poskytnutí finanční dotace TJ Sokol Křepice ve
výši 50.000,- Kč na vybudování oplocení obecního-tréninkového hřiště.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Oprava komunikací v obci firmou Korekt stavební s.r.o., Tato firma prování opravy
komunikací v obci jiţ několik let. Práce jsou prováděny tryskovou metodou. Cenová
nabídka je 60.000,- Kč za dvě cisterny.
Návrh usnesení – ZO souhlasí s provedením oprav s firmou Korekt s.r.o.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Starosta informoval přítomné o neustálém porušování podmínek provozu kulturního
sálu, neosvědčení se sankcí za neztlumené topení a zapomínání zhášet světla a
navrhuje nové řešení, kdy by bylo zpoplatněno pouţívání KS sazbou 15,- Kč/hod.,
děti do šesti let zdarma.
Protinávrh vyjádřil Ing. Koţdoň – navrhuje jednorázovou platbu za rok
Do diskuse k situaci v KS se zapojili i občané, kdy Mgr. Nečas upozornil na
skutečnost, ţe paní uklízečka nezapisuje stav v KS, nezapisuje stav ventilů, atd.
Starosta informoval přítomné o pracovní neschopnosti správkyně KS v období od
29. 1. 2009 do 27. 2. 2009.
Ing. Kovařík navrhl, aby paní uklízečka začala nově kaţdý den ráno zapisovat stav
KS do sešitu.
Starosta podotkl, ţe paní uklízečka dohlíţí nad stavem KS a znovu připomněl, ţe se
stále opakuje neztlumení topení a rozsvícená světla a informoval přítomné o
nekontrolovaném mnoţství klíčů od KS.
Návrh usnesení – ZO překládá řešení situace v KS k dalšímu jednání na
rozšířenou radu.
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Ing. Koţdoň, předseda finančního výboru, zaţádal o zařazení informací z kontroly
finančního výboru do bodu různé. Ing. Koţdoň přečetl část Zprávy z kontroly
finančního výboru ( viz. příloha) provedené na obci. Zdůraznil zejména tyto body
kontroly: - pochybení ENVI agentury při dodrţení termínu podání ţádosti o dotaci –
doporučuje pověřit radu obce, aby zkontrolovala plnění smlouvy a termíny uvedené
ve smlouvě
- u rekonstrukce obecního hostince doporučuje pověřit starostu obce
doloţením všech dokladů týkajících se rekonstrukce za rok 2008, doloţením smluv,
výkazů, zařízení hostince a tyto doklady aby projednala rada a seznámila
s výsledkem prověrky ostatní členy ZO na příštím zasedání. Dále doporučuje uvést
vše do souladu dle předchozích usnesení, týkajících se hostince.
Poté se rozpoutala mezi členy ZO diskuse. Místostarosta přečetl přítomným dodatek
č. 1 a právní stanovisko.
Ing. Koţdoň předal starostovi podepsanou zprávu a informoval přítomné o
skutečnosti, ţe zaţádal o zařazení informací týkajících se kontroly na rozšířenou
radu, nebylo tak učiněno. Dále konstatoval, ţe nikdo nebyl obviněn z újmy.
Místostarosta zaţádal o zápis informace, ţe Zprávu z kontroly finančním výborem
obdrţeli členové ZO aţ těsně před jednáním ZO, nebyla projednána v radě.
Ing. Koţdoň opakovaně poţaduje doloţení faktur k rekonstrukci obecního hostince.

ad 22)
Diskuse


Pan Brychta jako zástupce občanů z Hliníku upozorňuje na hromady štěrku a písku
v Hliníku, patřící panu Tesařovi



Dále se pan Brychta dotazuje, zda bude moţné vybudovat v blízkosti Hliníku garáţe.
Starosta podotkl, ţe se prozatím s touto situací v územní plánu nepočítá. Paní Valová
upozornila na moţnost vybudovat garáţe v lokalitě u hřiště naproti podnikatelské
zóny.



Ing. Koţďoň poţádal starostu obce a radu o zasílání podkladů pro jednání ZO do
předu před ZO, dále si stěţoval na špatnou informovanost, místostarosta upřesnil bod
týkající se ceny zastavovací studie.



Ing. Koţdoň si myslí, ţe není třeba vyhlašovat stavební řízení, projektovou
dokumentaci ve věci výstavby parkoviště u hřbitova. Starosta informoval o sdělení
vedoucí stavebního úřadu, ţe musí proběhnout stavební řízení. Ing. Koţdoň tedy
doporučuje vybrat firmu na vypracování dokumentů k budování parkoviště u kostela
z bliţšího okolí a ne aţ z Olomouce. Dále konstatoval, ţe ţádný člen finančního
výboru není členem rady.



Starosta informoval přítomné o stanovisku ENVI agentury o splnění všech závazků.
Ing. Koţdoň uvedl, ţe dle jeho názoru ENVI agentura nesplnila podmínky, ke kterým
se zavázala (termín dodání do vypsání dotace).Ing. Vintrlík se také domnívá, ţe ENVI
agentura nesplnila v řádném termínu podání ţádosti, na který se zavázala ve smlouvě.
Starosta oznámil projednání tohoto tématu v radě.
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Ing. Koţdoň vznesl dotaz, proč se nedělá horní a dolní část projektové dokumentace
na Objíţďce kaţdá zvlášť. V předtím jiţ starosta vše řádně vysvětlil u bodu č. 12.



Ing. Koţdoň se dotázal, zda je JUDr. Filla uveden v seznamu právníků a má oprávnění
dělat tuto činnost.



Ing. Kovařík doporučuje předat smlouvu s ENVI agenturou právníkovi k posouzení.

Starosta poţádal paní účetní o přečtení zápisu z bodu různé a diskuse. Námitky proti tomuto
zápisu nebyly vzneseny.

ad 23)
Člen návrhové komise pan Hanák přečetl rekapitulaci usnesení dnešního zasedání
( viz. příloha). Zastupitelé neměli ţádné připomínky ani námitky.
Starosta obce ukončil zasedání ve 21,45 hodin a poděkoval všem za účast.

Ověřovatelé zápisu:
Rozkydalová Boţena…………………….

……………………………………
Josef Maťa, starosta

Mgr. Fialová Marcela……………………...

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

10

USNESENÍ
z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav
konaného dne 13. 3. 2009
I. ZO SCHVALUJE:
 Členy návrhové komise pana Františka Hanáka, Ing. Jana Kovaříka,
ověřovatele zápisu paní Boţenu Rozkydalovou a Mgr. Marcelu Fialovou.
 Návrh starosty obce, ţe se bude ke kaţdému bodu programu diskutovat
samostatně.
 Program jednání veřejného zasedání.
 Rozpočtové opatření 9/2008.
 Udělení výjimky z počtu ţáků na rok 2009/2010, varianta č. 2
 Rozpočet ZŠ Křepice na rok 2009 ve výši 1.034.000 Kč
 Rozpočet MŠ Křepice na rok 2009 ve výši 627.500 Kč
 Přesun zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 ve výši
93.681,38 Kč do rezervního fondu
 Převedení dotace 180.000 Kč na opravu kostela sv. Bartoloměje z roku
2008 pro čerpání v roce 2009 a schvaluje dotaci 200.000 Kč na rok 2009.
Čerpání této dotace je podmíněno uzavřením smlouvy o schválení dotace
s JMK na rok 2009.
 Vyuţít strop v odměňování členů zastupitelstva, místostarosta
procentuální navýšení podle starosty, s účinností od 1. dubna 2009
 podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního
programu pro období 2007-2013 na typový projekt – CzechPoint –
Kontaktní místo. V rámci tohoto programu zastupitelstvo schvaluje přijetí
dotace na CzechPoint ve výši 93.927,- Kč a ukládá starostovi k realizaci.
Termín: 31. 3. 2009.
Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
základě výzvy:
Egovernment v obcích – CzechPoint – kontaktní místa.
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Jedná se o typový projekt – CzechPoint – Kontaktní místo, plná verze
z Integrovaného operačního programu, který je identifikován takto:
Číslo operačního programu: CZ.1.06
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy: 6.2
Název prioritní osy: zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl
Konvergence
Číslo oblasti podpory:6.2.1
Název oblasti podpory: Zavádění ICT v územní veřejné správě
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: eGovernment v obcích – CzechPoint – kontaktní místa
 Neinvestiční dotaci na ţáka pro ZŠ Nikolčice ve výši 4.813,- Kč

 Vypsání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace
inţenýrských sítí, vyřízení územního řízení, stavebního řízení na obě části
sídliště a výběrového řízení na dodavatele inţenýrských sítí jenom horní
část, plus vyřízení stavební podpory na MMR.
 Objednání zastavovacího plánu na obě části a zaměření parcel objednat
na jeho základě jenom pro horní část.

 Přizpůsobení realizace výstavby inţ. sítí na spodní části finančním
moţnostem obce v příštích letech podle platné stavební dokumentace.

 Předkupní smlouvu s manţeli Rozkouvými. Řádná kupní smlouva se
můţe uzavřít aţ po zaměření. Zaměření se můţe objednat aţ po objednání
zastavovacího plánu a jeho dodání a schválení.

 Rozdělení pozemků a zaměření podle zastavovacího plánu
 Finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč pro Mikroregion Hustopečsko
 Rozpočet obce Křepice na rok 2009 ve výši 16.580.000,- Kč dle
zveřejněného návrhu upraveného o změny (převod 48.000,- Kč z § 3412
na §2221 ve výši 15.000,- Kč a na § 3113 ve výši 33.000,- Kč)
 Rozpočtový výhled na rok 2010-2012 dle zveřejněného návrhu
 Rozpočet SKF na rok 2009 ve výši 106.000 Kč dle zveřejněného návrhu
 Aktualizaci směrnice SKF „Zásady pro poskytování prostředků ze
sociálního fondu zřízeného k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb“
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podle §5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění
 Vyvěšení záměru obce Křepice prodat část obecních pozemků p.č. 2343/1
a p. č. 1536/1 v k.ú. Křepice
 Prodej části pozemku p.č. 422/60, v k.ú. Křepice, o výměře 162 m2, dle
geometrického plánu č. 446-648/2007, za cenu 15,- Kč/m2. Podmínky ze
zákona jsou splněny.
 Prodej části pozemků p.č. 1541/1 o výměře 83 m2 a p.č. 2343/73 o
výměře 6 m2 v k.ú. Křepice, dle geometrického plánu 462-326/2008 za
cenu 50,- Kč/m2. Podmínky prodeje vyplývající ze zákona jsou splněny.
 Zřízení vedení elektřiny NN na dvou sloupech umístěných na obecním
pozemku p.č. 2350, k.ú. Křepice a sepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene, s podmínkou umístění sloupů tak, aby nebyly překáţkou
k dalšímu pouţívání této parcely.
 Sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 906/2,
906/1, 869/16 a 2346/1
 Upravené a doplněné zadání ÚP Křepic dne 13. 3. 2009, na svém 17.
zasedání, pod číslem usnesení bod 21.,
 Návrh zaměření nového ÚP obce doplněn o aktuální potřeby provedení
opatření protipovodňového, protipoţárního charakteru a o došlé podněty
občanů.
 Poskytnutí finanční dotace TJ Sokol Křepice ve výši 50.000,- Kč na
vybudování oplocení obecního-tréninkového hřiště.

II. ZO UKLÁDÁ:
 Starostovi přijmout opatření proti tomu, aby náklady za svoz komunálního
odpadu ze ţivnostenských provozoven nenesla obec.
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III. ZO POVĚŘUJE:
 Radu obce k výběru minimálně pěti firem a provedení výběrového řízení
na dodávku plastových oken a dveří v č.p. 218 a na zdravotním středisku

IV. ZO BERE NA VĚDOMÍ:
 Zprávu o činnosti rady obce.
 Informaci o podmínkách uspořádávat svatební obřady přímo v obci.

V. ZO SOUHLASÍ:
 S navýšením dotace pro JSDH Křepice o finanční částku 50.000,- Kč
 S umístěním inţenýrských sítí dle oznámení stavebního úřadu č.j.
výst./448/09/22 na pozemcích obce p.č. 906/2, 906/1, 869/16 a 2346/1
 S provedením oprav na příjezdové cestě na pozemky v lokalitě
„Záhumenice“
 S provedením oprav s firmou Korekt s.r.o.
VI. ZO PŘEKLÁDÁ:
 Řešení situace v KS k dalšímu jednání na rozšířenou radu.

…………………………………….
Josef Maťa, starosta

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

