Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav
konaného dne 21. 10. 2009
Přítomni: p. Maťa, Mgr. Fialová, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík,
Ing. Koţdoň, p. Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí Valová, Ing. Vintrlík
Nepřítomni: RNDr. Fiala, 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 3
5. Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6/2009
6. Výběr dodavatele „Sběrný dvůr Křepice“
7. Smlouva o dílo č. 363/09
8. IDS JMK, příspěvek na rok 2010
9. Prodej pozemku
10. Smlouva o budoucí smlouvě E.on
11. došlá pošta, ţádosti, různé
12. diskuse
13. závěr

ad.1)
Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany a konstatoval, ţe zasedání bylo řádně
svoláno a vyhlášeno. Zasedání zahájil v 19:05 hodin v zasedací síni obecního úřadu.
Předsedajícím byl starosta Josef Maťa, zasedání se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva ( viz.
podpisová listina – příloha č.1), zasedání tedy bylo usnášeníschopné.
ad.2)
Do návrhové komise byli navrţeni: Ing. Koţdoň a p. Hanák
10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Za ověřovatelky zápisu byly navrţeny: Mgr. Fialová a p. Rozkydalová
10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Zapisovatelkou byla určena slečna Michaela Brychtová, úřednice obce.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Starosta dal hlasovat o předloţeném programu zasedání s tím, ţe diskuse a hlasování bude
probíhat ke kaţdému bodu samostatně.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Poté starosta vznesl dotaz, zda má někdo návrh ke změně programu jednání ZO. Nebyly
podány ţádné další návrhy.
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání veřejného zasedání.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

ad.3)
P. Rozkydalová přednesla zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO – viz.
zápisová kniha rady.
Zastupitelstvo vzalo zprávu o činnosti rady obce na vědomí.
ad.4)
Připomínky občanů k bodu 3) nebyly ţádné.
ad.5)
Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2009 – informuje účetní obce
Účetní obce slečna Brychtová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2009 a
s rozpočtovým opatřením č. 6/2009 (viz. příloha č. 2 ).
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 /2009.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad. 6)
Výběr dodavatele pro výstavbu sběrného dvora Křepice – informuje starosta
Hodnotící komise ve sloţení RNDr. Bohumil Fiala, p. Boţena Rozkydalová a p. Petr
Příkazský se sešla dne 13.10.2009 k vyhodnocování předloţených nabídek firem na výstavbu
sběrného dvora Křepice. Celkem se přihlásilo 6 firem, z toho jedna byla vyřazena pro
nesplnění podmínky zákona. Hodnocení nabídek tedy proběhlo u 5 firem podle hodnotících
kriterií a které zastupitelé obdrţeli k prostudování. Popis hodnocení nabídky včetně
odůvodnění je k dispozici. Hodnotící komise svými podpisy stvrdila, ţe vše proběhlo podle
zákona a doporučuje zastupitelstvu schválení dodavatelské firmy pro stavbu „Sběrný dvůr
Křepice“ dle tabulky č.5, výsledek hodnocení – pořadí nabídky.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výběr dodavatelské firmy pro stavbu „Sběrný dvůr
Křepice“, Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, dle shora uvedeného doporučení
hodnotící komise ze dne 13.10.2009.
11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
ad. 7)
Smlouva o dílo č. 393/09, č.j. 742/09 – inženýrské sítě „Na Objížďce“ – informuje starosta
ZO Křepice rozhodlo dne 13.3.2009 vypsat veřejnou zakázku na vypracování projektové
dokumentace inţenýrských sítí, vyřízení územního řízení, stavebního řízení a výběrového
řízení na dodavatele inţenýrských sítí pro horní část. RO doporučila ZO dne 7.8.2009 schválit
nabídku firmy Veselý na kompletní přípravu a vedení projektu, Milan Veselý, projektová a
inţenýrská činnost, Slovácká 3223, 690 02 Břeclav, která předloţila Smlouvu o dílo č. 393/09
s č.j. 742/09 na : zpracování zástavbové studie, zpracování projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení vč. projednání dokumentace v územním a ve stavebním řízení, zajištění
vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a VHR, zpracování zadávací dokumentace
vč. zabezpečení výběru zhotovitele v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
zajištění výkonu inženýrských činností, technické pomoci a výkon stavebního dozoru,
zkolaudování a uvedení celé stavby do trvalého provozu na akci „Křepice – IS Na Objížďce II
etapa“
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření shora uvedené smlouvy o dílo č.
393/09 pod č.j. 742/09.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

ad. 8)
Příspěvek na financování systému IDS – informuje starosta
RO rozhodla uspořádat anketu s otázkou „Jste spokojeni s fungováním IDS“. Do dnešního
dne odpovědělo 52 občanů, z toho není spokojeno 44 občanů a 8 občanů je spokojeno.
Celkový aktuální počet obyvatel obce Křepice činí 1256 osob, z tohoto počtu pouţívá
pravidelně hromadnou dopravu pouze určité malé procento, proto lze tento výsledek ankety
zohlednit při rozhodování ZO, které posoudí účelnost případné vynaloţené investice do
tohoto systému. Obec Křepice se nezavázala v minulém období platit příspěvek na fungování
IDS, pouze jsme přistoupili ke konvenci. Ve fungování systému IDS se nezměnilo do
dnešního dne skoro nic, občané dál mrznou a čekají v dešti na přestupních stanovištích,
autobusy jezdí poloprázdné, někteří řidiči nejsou vtřícní k cestujícím a objem finančních
prostředků určených pro obce se neustále sniţuje.
Návrh usnesení : ZO Křepice nevydává kladné stanovisko k zaplacení příspěvku na
financování systému IDS JMK na rok 2010.
11 pro, 0 proti, 1 se zdrželo
ad. 9)
Prodej části obecního pozemku p.č. 2343/1 a p.č. 1536/1 v k.ú. Křepice – informuje
starosta
Na základě ţádosti pana Josefa Andrlíka, 691 65 Křepice 350, ze dne 23.1.2009, č.j.64/09,
ZO dne 28.8.2009 schválilo vyvěšení záměru obce Křepice prodat část pozemků ve
vlastnictví obce. Zákonná povinnost vyplývající ze zákona o obcích o prodeji pozemků byla
splněna. RO doporučila ZO schválit prodej části obecních pozemků p.č. 2343/1 a p.č. 1536/1
dle GP č.469 – 40/2009 dne 24.9.2009.
Návrh usnesení : ZO schvaluje prodej části obecních pozemků p.č. 2343/1 a p.č. 1536/1
v k.ú. Křepice dle GP č. 469 – 40/2009, panu Josefu Andrlíkovi, 691 65 Křepice 350.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad. 10)
Smlouva o budoucí smlouvě E.ON přípojka vNN – informuje starosta
Projekční firma Miroslav Šraga, Chalúpky 436, 691 01 Moravský Ţiţkov, podal ţádost o
povolení vybudování venkovní přípojky NN, v k.ú. Křepice, stavba příp. vNN, Pokorná,
č. stavby SB – 4209-057 a vydání územního souhlasu. V souladu se záměrem budoucího
oprávněného realizovat stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem „Křepice, příp. vNN,
Pokorná“na zatíţené nemovitosti, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Jedná se o síť technického vybavení, která je
zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
Návrh usnesení : ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu a vydáním územního souhlasu.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

ad.11)
Došlá pošta, žádosti, různé
a) Starosta přednesl zastupitelstvu návrh inventarizačních komisí. Rozpis ústřední
inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí je uveden v příloze č. 3.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s ustanovením inventarizačních komisí.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
b) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta obce seznámil zúčastněné se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Ing. Koţdoň navrhl, aby výběr dodavatele na základě výsledku komise pro posouzení a
hodnocení nabídek podléhal schválení zastupitelstva obce namísto rady. Starosta obce tuto
změnu opravil. (příloha č. 4) Dále p. Hlaváček navrhl sníţení hranice 6 mil. Kč pro zadávání
veřejných zakázek v případě stavebních prací, zastupitelstvem byl ale přehlasován.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
c) Dopravní značení v obci
Na základě připomínek a stíţností občanů se rozhodla rada obce řešit situaci v obci týkající se
parkování vozidel a nedodrţování rychlosti ve spolupráci s policií ČR, se kterou jiţ proběhla
první konzultace.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou dopravního značení v obci.
9 pro, 3 proti, 0 se zdrželo
d) Dlouhodobý pronájem pozemku
Pan Jan Procházka poţádal o dlouhodobý pronájem neobdělávaného obecního pozemku. RO
dne 23.4.2009 ţádost o dlouhodobý pronájem obecního pozemku o výměře 500 m2 v k.ú.
Křepice schválila. Č.j. 317/09.
Návrh usnesení : ZO souhlasí s dlouhodobým pronájmem pozemku p.č. 1540/26 v k.ú.
Křepice, panu Janu Procházkovi, 691 65 Křepice 307 na dobu 20 let.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
e) Finanční příspěvek na novorozence
RO schválila poskytnutí finančního příspěvku pro novorozence Marka Andrlíka Křepice 350,
Adama Bajcara Křepice 371, Julii Hlaváčkovou Křepice 325.
Návrh usnesení : ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku shora uvedeným
novorozencům.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
f) Zřizovací listiny příspěvkových organizací obce Křepice – referuje účetní obce
Změny ve zřizovacích listinách se týkaly Mateřské a Základní školy. Prostřednictvím novely
zákona č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech byly pro vedeny aktualizace těchto
zřizovacích listin.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Zřizovací listiny příspěvkových
organizací obce Křepice.
12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

ad. 12)
Diskuse
Mgr. Marcela Fialová seznámila zúčastněné o opravách ve škole a záměrech s ušetřenými
financemi. Plánují se opravy dívčích WC.
ad.13)
Předseda návrhové komise Ing. Koţdoň přečetl rekapitulaci usnesení dnešního zasedání.
Zastupitelé neměli ţádné připomínky ani návrhy.
Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 19:50 hodin.
Ověřovatelky zápisu:
…………………………………...
Mgr. Marcela Fialová

…………………………………….
Boţena Rozkydalová.

……………………………………
Josef Maťa, starosta

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

Zapsala: Brychtová Michaela

Přepsáno: 2009-11-04

