Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav
konaného dne 29. 5. 2009
Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, paní Rozkydalová, paní Valová, Ing. Vintrlík,
Ing. Koţdoň, Ing. Kovařík, p. Hlaváček, p. Rubeš, p. Příkazský
Omluveni: pí Horáková, p. Hanák
Nepřítomni: p. Partyka, 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. 1 a č. 2/2009
6. závěrečný účet obce za rok 2008
7. chodník v části obce „Dědina“
8. dotace na opravu farního kostela
9. investiční akce „Parkoviště u hřbitova,“ příprava ÚŘ
10. investiční akce „Sběrný dvůr“ – příprava výběrového řízení na dodavatele
11. nový Provozní řád kulturního sálu
12. Důvodová zpráva k novému ÚP obce Křepice, připomínky ZO, vyhodnocení
připomínek
13. došlá pošta, ţádosti, různé
14. diskuse
15. 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.
ad 2)
Do návrhové komise byli navrţeni: pí Valová a p. Hlaváček.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Za ověřovatele zápisu byli navrţeni: pí Rozkydalová a Ing. Koţdoň.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Zapisovatelkou byla určena paní Ivana Strouhalová, úřednice obce.
Poté starosta vznesl dotaz, zda má někdo návrh ke změně programu jednání ZO.
Přihlásil se Ing. Pavel Rouzek, který poţaduje zařazení do programu dnešního zasedání
projednávání budování 2. etapy inţenýrských sítí „Na Objíţďce“ z důvodu plánované stavby
RD v této lokalitě.
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11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Další návrhy k programu jednání nebyly podány.
Starosta dal tedy hlasovat o předloţeném programu zasedání s tím, ţe diskuse a hlasování
bude probíhat ke kaţdému bodu samostatně.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 3)
Místostarosta obce RNDr. Fiala přednesl zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání
ZO – viz. zápisová kniha rady.
Zastupitelstvo vzalo zprávu o činnosti rady obce na vědomí.
ad 4)
Pan Hlaváček má dotaz týkající se vyplacení příspěvku pro novorozence v květnu 2009.
Chce vědět, komu konkrétně byl příspěvek vyplacen. Odpovídá místostarosta – Nečasová
Adéla, Moró Lukáš, Losová Laura a Kovařík Marek.
ad 5)
Účetní obce paní Hanáková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2009 –
rozpočet navýšen o částku 17.300 Kč a s rozpočtovým opatřením č. 2/2009 – rozpočet
navýšen o částku 4 409 200 Kč, viz. přílohy.
Návrh usnesení – zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a č. 2/2009.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 6)
Účetní obce paní Hanáková seznámila přítomné s návrhem Závěrečného účtu obce za rok
2008 a se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008. Oba dokumenty
byly řádně zveřejněny, ţádné připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení - zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Křepice za rok 2008
a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 7)
Vybudování chodníku v části obce „Dědina“ –informuje starosta.
Rada obce Křepice projednala dne 22. 5. 2009 na své 51. schůzi tuto investiční akci a
seznámila se s krycím listem rozpočtu na provedení zemních prací. RO rozhodnutí o dalším
postupu odloţila do zasedání ZO. Vybudování chodníku bylo jiţ několikrát odloţeno a
v současné době, kdy je povoleno parkování pouze v jednom směru, nemají chodci moţnost
vyuţít chodník. Celá akce musí mít všechny náleţitosti podle stavebního zákona. Zatím
nemáme ani firmu, která zpracuje projektovou dokumentaci na tuto investiční akci.
Pí Rozkydalová – obdrţela informace od R. Sáčka, ţe lze chodníky povolovat ve
zjednodušeném řízení. Sdělila, ţe dodá potřebné podklady starostovi.
Pan Koţdoň navrhuje poslat na stavební úřad ţádost o výstavbu chodníku.
Hlaváček Martin – navrhuje současně vybudovat chodník i za hřbitovem ( novostavba
Zelených), kde je nepřehledná zatáčka. Odpovídá starosta – tato investice není v tomto roce
v plánu, lze ji zařadit aţ v roce 2010.
Návrh usnesení – zastupitelstvo obce souhlasí s provedením výstavby chodníku v části
obce „Dědina“ a pověřuje starostu jednat se stavebním úřadem o podmínkách
výstavby.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Dotace na opravu farního kostela - informuje starosta.
17. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 3. 2009 podmínilo získání dotace od obce v roce
2009 v částce 200 000 Kč současně přidělením dotace od JMK. Peníze od JMK pro tento rok
pro náš kostel nebyly schváleny. I přesto je farnost schopna s finanční pomocí obce opravy
kostela zvládnout. Rada obce opakovaně doporučila podmínku zrušit.
Ing. Koţdoň navrhuje neměnit původní rozhodnutí zastupitelstva obce, neboť to zaručuje
provedení opravy kostela v předpokládaném rozsahu.
V. Rubeš, člen farní rady – křepická farnost si půjčí peníze i od jiných farností.
Hlaváček – navrhuje schválit finanční dar, pak není třeba nic dokládat.
Po výzvě starosty účetní obce paní Hanáková sděluje, ţe lze doloţit potvrzení o tom, ţe má
farnost zajištěno financování na opravu kostela i z jiných zdrojů.
Návrh usnesení – zastupitelstvo obce souhlasí s revokací usnesení ze 17. zasedání
konaného dne 13. 3. 2009 a souhlasí s přidělením finanční částky 200 000 Kč na
dokončení opravy farního kostela sv. Bartoloměje bez podmínek.
7 pro, 3 proti, 1 se zdržel
Jelikož návrh neschválila nadpoloviční většina všech zvolených členů zastupitelstva
obce, nebyl návrh přijat.
Ing. Koţdoň poté v bodu č. 13 programu ( různé) opět navrhuje přidělit dotaci na opravu
kostela tak, aby bylo doloţeno dofinancování akce z jiných zdrojů a vyúčtování dotace do
konce roku 2009.
Starosta upozornil, ţe závěrečné vyúčtování je povinné, ale doloţení dofinancování pro
příjemce dotace povinné není.
Návrh usnesení – zastupitelstvo obce souhlasí s přidělením finanční částky 200 000 Kč
na dokončení opravy kostela v Křepicích za podmínky, že bude doloženo dofinancování
akce z jiných zdrojů a předloženo vyúčtování dotace do konce roku 2009.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 9)
Investiční akce „Parkoviště u hřbitova“ – informuje starosta.
ENVI agentura má vše připraveno k zahájení ÚŘ a stavebního povolení, čeká na vyjádření
archeologů. Je čas začít řešit zajištění dodavatele.
Ing. Koţdoň se zajímá o to, kolik obec uvolní peněz na parkoviště cca 314 m2, které práce se
budou řešit dodavatelsky a které práce se budou dělat svépomoci?
Odpovídá starosta – některé práce budou provádět zaměstnanci obce.
P. Hlaváček má dotaz, proč se tato investiční akce projednává jiţ potřetí ?
Odpovídá starosta – ze strany některých zastupitelů byly vznášeny stále nové poţadavky.
Ing. Koţdoň je proti tomu, aby výběrové řízení na dodavatele stavby zajišťovala agentura.
P.Hlaváček navrhuje sestavit komisi pro výběr firmy na provedení prací a navrhuje za členy
Ing. Koţdoně a Ing. Vintrlíka.
Ing. Koţdoň pak navrhuje za dalšího člena komise pana Hlaváčka.
Za předsedu komise pan Hlaváček navrhuje Ing. Koţdoně.
Návrh usnesení – zastupitelstvo obce souhlasí s ustavením komise pro výběr dodavatele
investiční akce „Parkoviště u hřibitova“ ze členů ZO ve složení: Ing. Koždoň – předseda,
p. Hlaváček a Ing. Vintrlík.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Investiční akce „Sběrný dvůr“ – informuje starosta.
V souladu s obsahem mandátní smlouvy č. 04-08 byla objednána u ENVI agentury zadávací
dokumentace v rozsahu specifikovaném v příloze smlouvy. RO schválila rozhodnutí
zadavatele o jmenování hodnotící komise ve sloţení: předseda RNDr. Bohumil Fiala, členové
– Boţena Rozkydalová a Petr Příkazský.
Obdrţeli jsme dopis „Operační program Ţivotní prostředí, rozhodnutí o poskytnutí podpory
SFŢR.“
Návrh usnesení – zastupitelstvo obce souhlasí s ustavením komise pro výběr na
dodavatele stavby „Sběrný dvůr“ ve složení : předseda-RNDr. Bohumil Fiala, členové –
Božena Rozkydalová a Petr Příkazský.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 11)
Nový provozní řád kulturního sálu – informuje starosta.
Schválení a vydání provozního řádu by měla předcházet některá usnesení rady obce zaměřená
na účinnější podporu ochrany majetku ve správě obce, formou uzavření smlouvy o buď
bezplatném nebo hrazeném nájmu. Detailně vše bude řešeno prováděcími předpisy.
Ing. Vintlík má připomínku k předloţenému návrhu provozního řádu. Nejsou zde řešeny
úlevy ani ţádná osvobození pro mládeţ.
Ing. Koţdoň má připomínku k bodu č.5 – sankce, kdy by měl být soulad s ostatními právními
předpisy.
Na oba dotazy odpovídá starosta – toto bude podrobně řešit aţ prováděcí právní předpis.
Návrh usnesení – zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád KS ( pravidla provozu
kulturního sálu).
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

ad 12)
Důvodová zpráva k novému ÚP obce Křepice
V souvislosti s realizací nového územního plánu byl předloţen dotčeným orgánům,
sousedním územním obvodům, dotčeným organizacím a veřejnosti návrh Zadání nového
územního plánu k vyjádření.
Návrh usnesení – zastupitelstvo obce Křepice bere na vědomí stanoviska dotčených
orgánů, organizací, sousedních obcí a krajského úřadu, projednávání a připomínkování
návrhu zadání nového územního plánu.
Zastupitelstvo obce Křepice schvaluje připomínkovaný návrh Zadání nového územního
plánu.
Zastupitelstvo obce Křepice ukládá starostovi obce zajistit zpracování nového územního
plánu u smluvního zpracovatele.
Připomínky ZO: Bez připomínek zastupitelstva obce.
Stanovisko ZO k návrhu usnesení: Schváleno.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Starosta přítomným tlumočil poděkování Diakonie Broumov za uspořádání
charitativní sbírky. Současně připojil poděkování obecního úřadu paní Anně Valové
za odebírání sbíraného materiálu.
Starosta udělil pochvalu místnímu sboru dobrovolných hasičů Křepice za obětavou
pomoc při úmyslném ţhářském útoku na pohostinství pana Pokorného, ke kterému
došlo v noci ze 27.5. na 28.5. 2009. Zápis bude proveden i do kroniky obce.
Starosta dále seznámil přítomné s následujícími skutečnostmi, o kterých rozhodlo
zastupitelstvo obce:
Pro výměnu oken na zdravotním středisku a v učitelském bytě čp. 218 byla vybrána
firma PRAMOS Šitbořice.
Sanace sklepa v ZŠ – byla vybrána firma Chromý.

ad 14) Diskuse
Ing. Pavel Rouzek vznesl dotaz na podmínky kolem inţenýrských sítí Na Objíţďce –
2. etapa. Bylo dohodnuto, ţe Ing. Rouzek nechá vyhotovit geometrický plán pro
rozdělení pozemků a úhradu za toto rozdělení provede obec. Dále poţaduje stanovení
termínu pro vybudování inţenýrských sítí.
Odpovídá starosta – toto bude ještě projednávat rada. Jednání s Ing. Rouzkem bude na
jeho ţádost přítomen i jiný člen rady, např. .místostarosta,…
Paní Adriana Novotná navrhuje uveřejňovat nejdůleţitější zprávy ( odečty stavů
plynoměrů, …) přes internet. Odpovídá místostarosta, ţe toto lze a zastupitelstvo
souhlasí.
Pan Papeţ Zdeněk, Křepice č. 343 – Jak pokračuje výstavba panelové silnice na
záhumenice ( mezi RD: p. Maťa a p. Putna) ? Čí je pozemek ?
Odpovídá starosta – vybudování cesty jiţ bylo schváleno. Pozemek je z části můj
(starostův) a z části obecní.
Rubeš Vít znovu připomíná nutnost opravy vozovky v Řidkově nad sklepy. Odpovídá
starosta – s touto akcí se počítá.
Paní Fialová – kdy se začne s pracemi v suterénu základní školy?
Odpovídá starosta – je připravena firma, které provede posouzení příčin zavlhání a
způsob jejího odstranění. Zastupitelstvo návrh zamítlo.
Paní Valová navrhuje pochůzku zastupitelstva po obci.
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ad 15)
Člen návrhové komise pan František Hlaváček přečetl rekapitulaci usnesení dnešního
zasedání. Zastupitelé neměli ţádné připomínky ani námitky.
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 21,05 hodin.

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

Ing. Karel Koţdoň:……………………...

..………………………………
Josef Maťa, starosta

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

Zapsala: Strouhalová Ivana

Přepsáno: 2009-06-07

Zápis opraven dne 31.8.2009 po projednání v zastupitelstvu dne 28. 8. 2009.

