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Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav
konaného dne 19. 3. 2010
Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň,
p. Příkazský, paní Rozkydalová, p. Rubeš, Ing. Vintrlík, p. Zach
Omluveni: p. Hanák, paní Horáková, paní Valová
Nepřítomni: p. Partyka

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. 9/2009
6. Rozpočet obce na rok 2010, rozpočet SKF 2010
7. Rozpočet na rok 2010 ZŠ Křepice
8. Výjimka z počtu žáků na rok 2010/2011, přesun zlepšeného hospodářského výsledku
ZŠ Křepice
9. Rozpočet na rok 2010 MŠ Křepice
10. Přesun zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Křepice, výjimka z počtu žáků
11. Finanční spolupráce se ZŠ Nikolčice
12. Pronájem budovy bývalého kina
13. Dotace na činnost – TJ Sokol Křepice
14. Dotace na činnost – JSDH Křepice
15. Rozpočet DSO Hustopečsko na rok 2010, příspěvek obce na rok 2010, vyrovnání
závazků
16. Nákup pozemků
17. Věcné břemeno na pozemku obce
18. Podnájem pozemku obce
19. Pronájem areálu „Památník“
20. Zápis do obchodního rejstříku – ZŠ Křepice
21. Došlá pošta, žádosti, různé
22. Diskuse
23. Závěr

ad 1)
Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany a konstatoval, že 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. že zasedání bylo usnášeníschopné.
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ad 2)
Do návrhové komise byly navrženi: Příkazský Petr, Ing. Vintrlík Radim.
9 pro, 0 proti, 2 se zdrželo
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Rubeš Vít, Ing. Kovařík Jan.
9 pro, 0 proti, 2 se zdrželo
Zapisovatelkou byla určena Bc. Michaela Brychtová, účetní obce.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Starosta dal hlasovat o tom, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Poté starosta vznesl dotaz, zda má někdo návrh ke změně programu jednání ZO. Ing. Koždoň
navrhl, aby bod č. 6. Rozpočet obce na rok 2010, rozpočet SKF 2010 byl přesunut až za bod
č. 15.
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 Bc. Brychtová přednesla rozpočtové opatření č. 9/2009 (viz. Příloha č. 1).
Návrh usnesení – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2009.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 7)
Účetní obce Bc. Brychtová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu ZŠ Křepice na rok 2010.
Návrh usnesení – ZO schvaluje rozpočet ZŠ Křepice na rok 2010 ve výši 850.000 Kč.
10 pro, 0 proti, 1 se zdrželo
ad 8)
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí ZŠ Křepice o udělení výjimky z počtu žáků na rok
2010/2011, výběr ze 3 variant a se žádostí ZŠ Křepice o přesun zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2009 do rezervního fondu ve výši 32.539,71 Kč.
Návrh usnesení - ZO schvaluje výjimku č. 2 z počtu žáků ZŠ Křepice na školní rok
2010/2011 v celkové částce 149.000 Kč za rok 2010.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Návrh usnesení – ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2009 ve výši 32.539,71 Kč do rezervního fondu ZŠ Křepice.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 9)
Účetní obce Bc. Brychtová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu MŠ Křepice na rok 2010
a s návrhem o navýšení rozpočtu MŠ Křepice o 20.000,- Kč z důvodu nesplnění podmínek
pro výjimku z počtu žáků, který schválila Rada obce dne 12. března 2010.
Ing. Koždoň připomínkuje, že položka na opravy a udržování může být hrazena z rezervního
fondu MŠ Křepice. Mgr. Fialová namítá, že jen opravy podlah budou finančně náročné.
Návrh usnesení – ZO schvaluje upravený rozpočet MŠ Křepice na rok 2010 ve výši
495.000 Kč.
9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
ad 10)
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí MŠ Křepice o přesun zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2009 do rezervního fondu ve výši 60.748,16 Kč.
Návrh usnesení – ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2009 ve výši 60.748,16 Kč do rezervního fondu MŠ Křepice.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 11)
Finanční spolupráce se ZŠ Nikolčice – informuje starosta obce
Obec Křepice se podílí na finanční spolupráci při zajišťování provozu ZŠ Nikolčice v roce
2010, kterou navštěvuje 44 žáků z Křepic, dle sdělení obce Nikolčice č.j. 151/2010.
Projednaný rozpočet s ředitelem školy PaeDr.Jaromírem Čutou činí 745 000,- Kč, kdy po
odečtení příjmů z dotace přepočtená částka na jednoho žáka navštěvujícího ZŠ Nikolčice činí
4 296,-Kč. Výsledná částka, která bude převedena na účet obce Nikolčice je 189 024,- Kč.
Návrh usnesení – ZO schvaluje finanční spolupráci při zajišťování provozu ZŠ Nikolčice
v roce 2010 a převedení finanční částky 189 024,- Kč na účet obce Nikolčice.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 12)
Pronájem budovy bývalého kina – informuje starosta obce
Rada obce Křepice projednala dne 15.1.2010 žádost p. Šilberského Patrika, Přibice 117
o pronájmu budovy bývalého kina. Záměrem společnosti GLACIA s r.o., kterou p. Patrik
Šilberský zastupuje, je provozovat v této obecní nemovitosti restauraci a pohostinství. Rada
pronájem této obecní nemovitosti zastupitelstvu nedoporučila.
Návrh usnesení - ZO pronájem budovy bývalého kina společnosti GLACIA, s r.o.
neschvaluje.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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ad 13)
Dotace na činnost – TJ Sokol Křepice
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí TJ Sokolu o dotaci na činnost ve výši 100 000,Kč, kterou projednala rada obce Křepice dne 29.1.2010 a doporučila zastupitelstvu obce ke
schválení, za splnění obvyklých podmínek pro poskytování dotací.
Návrh usnesení - ZO Křepice žádost TJ Sokol Křepice o poskytnutí dotace na činnost
v roce 2010 ve výši 100 000,- Kč schvaluje za splnění podmínek obvyklých pro
poskytování dotací.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 14)
Dotace na činnost JSDH Křepice
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí JSDH Křepice o dotaci na činnost, včetně
zásahové jednotky na rok 2010 ve výši 100 000,- Kč, kterou projednala rada obce dne
26.2.2010 a doporučila zastupitelstvu obce ke schválení za splnění podmínek obvyklých pro
poskytování dotací.
Návrh usnesení - ZO Křepice žádost JSDH Křepice o poskytnutí dotace na činnost
v roce 2010 ve výši 100 000,- Kč schvaluje za splnění podmínek obvyklých pro
poskytování dotací.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 15)
Rozpočet DSO Hustopečsko na rok 2010, příspěvek obce na rok 2010, vyrovnání závazku
– informuje starosta obce
Mikroregion Hustopečsko je dobrovolným sdružením obcí (DSO) i příspěvek je dobrovolný,
(příspěvek obce Křepice činí 20 000,- Kč/rok, o výši příspěvku rozhoduje zastupitelstvo), a
částka není nijak stanovena, viz. e-mail od tajemnice Radky Samsonové. Toto sdělení je
v protikladu s dalším sdělením tajemnice, o dlužné částce ve výši 33 701,31,- Kč.
Zastupitelstvo hodlá hradit navýšené částky, kde je prokazatelný užitek pro obec Křepice.
Tajemnice byla požádána o vyjádření, které mělo být projednáno na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce Křepice. Zůstalo bez odpovědi. Rada obce rozhodla dne 12.3.2010 o
neplacení požadované částky, protože nebyly předloženy žádné doklady, že požadovaná
částka není dobrovolná.
Rada obce dne 15.1.2010 doporučila zastupitelstvu ke schválení finanční částku ročního
příspěvku obce Křepice Mikroregionu Hustopečsko ve výši 20 000,- Kč.
RNDr. Fiala informuje zastupitelstvo, že se o dlužnou částku zajímal. Nikdo mu však
nedokázal říci, z čeho se částka skládá. Konstatuje, že se pravděpodobně jedná o část peněz,
které Mikroregion Hustopečsko nedokázalo auditu zdůvodnit. P. Hlaváček navrhuje, aby
starosta dále zjišťoval z čeho se dlužná částka skládá. Starosta mu však odpovídá, že se
zajímal dost, ale odpovědi se mu nedostalo. Diskuze byla uzavřena s výsledkem, že dlužná
částka se platit nebude, dokud nebude řádně vysvětlena.
Návrh usnesení - ZO Křepice schvaluje částku ročního příspěvku obce Křepice svazku
obcí Mikroregion Hustopečsko na rok 2010 ve výši 20 000,- Kč. ZO souhlasí
s rozhodnutím RO o neplacení dlužné částky, protože nebyly předloženy žádné doklady,
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že požadovaná částka není dobrovolná. Obec hodlá hradit navýšené částky, kde je
prokazatelný užitek pro obec Křepice.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 6)
Účetní obce Bc. Brychtová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2010 ve výši
17.722.824,- Kč. Dále doporučila zastupitelstvu ke schválení změny návrhu rozpočtu (viz.
Příloha č. 2). Dále seznámila přítomné s návrhem rozpočtu SKF na rok 2010 ve výši
110.200,- Kč.
Návrh usnesení - ZO schvaluje rozpočet obce Křepice na rok 2010 ve výši 17.722.824,Kč dle zveřejněného návrhu upraveného o změny.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Návrh usnesení - ZO schvaluje rozpočet SKF na rok 2010 ve výši 110.200 Kč dle
zveřejněného návrhu.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 16)
Nákup pozemků – informuje starosta obce
Zastupitelstvo obce Křepice dne 11.12.2008 na svém 16.zasedání pověřilo starostu jednáním
s majiteli parcel p.č. 475 a p. č. 476 za účelem dosažení dohody o prodeji části těchto
pozemků do vlastnictví obce. Je připravena kupní smlouva č.j. 155/2010, dle GP č.48551/2009.
P. Hlaváček upřesňuje, že se jedná o pozemek manželů Rouzkových.
Návrh usnesení - ZO souhlasí s podpisem shora uvedené kupní smlouvy s č.j. 155/2009,
dle GP č. 485-51/2009.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 17)
Věcné břemeno na pozemku obce – informuje starosta obce
Rada obce Křepice dne 26.2.2010 projednala a doporučila ZO ke schválení žádost č.j.
124/2010 p. Josefa Andrlíka, Křepice 350, o věcné břemeno na umístění plynoměru a
pokračování rozvodu na obecním pozemku p.č. 2343/77. Umístění plynoměru před domem
č.p. 236 nesplňuje dané parametry potřebné k vybudování plynové přípojky.
Návrh usnesení - ZO Křepice vydává souhlasné stanovisko k žádosti p. Josefa Andrlíka
č.j. 124/2010 ke zřízení věcného břemene na pozemku obce p.č. 2343/77 k.ú. Křepice u
Hustopečí, pro umístění plynoměru a pokračování přívodu plynu k domu č.p. 236. Jiné
umístění nesplňuje potřebné parametry k vybudování plynové přípojky.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 18)
Podnájem pozemku obce – informuje starosta obce
Rada obce schválila dne 12.3.2010 společnosti ZEMOS a.s. žádost o souhlas s podnájmem
části pozemku o výměře asi 620 m2, p.č.1422 k.ú. Křepice u Hustopečí p.Janu Kovaříkovi,
Křepice 18, který má společnost ZEMOS a.s. v pronájmu. Po vytyčení pozemku p. Jana
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Kovaříka vznikla malá část pozemku, která je pro ZEMOS k obdělávání neefektivní. Celý
pozemek by zůstal v nájmu ZEMOS a.s.
Návrh usnesení - ZO vydává kladné stanovisko k žádosti společnosti ZEMOS a.s. č.j.
169/2010 o souhlas s podnájem části pozemku p.č. 1422 k.ú. Křepice u Hustopečí o
výměře cca.620 m2, p. Janu Kovaříkovi, Křepice 18, na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 5 let. Celý pozemek p.č. 1422 zůstává v nájmu společnosti ZEMOS a.s.
10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
ad 19)
Pronájem areálu „Památník“ – informuje starosta obce
Rada obce Křepice projednala dne 12.3.2010 žádost firmy Centella a.s., Brno, Heršpická 11,
639 00 Brno, o pronájem areálu „Památník“ č.j. 188/2010, nebo podnájmu a následného
odkupu. Záměrem společnosti Centella je vytvořit v tomto areálu lokalitu pro lesní zvěř a
následně oboru, která však musí mít minimální rozlohu 50 ha. Rada žádost vzala na vědomí a
rozhodnutí prozatím odložila.
Pan Hlaváček navrhuje pronájem rovnou zamítnout. Ing. Koždoň navrhuje požádat firmu
Centella, a. s. o konkrétnější informace.
Návrh usnesení – ZO rozhodnutí o pronájmu, podnájmu a odkupu společnosti Centella
a.s., Brno, Heršpická 11, 639 00 Brno, zamítá.
10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
ad 20)
Zápis do obchodního rejstříku – ZŠ Křepice – informuje starosta obce
Ředitelka ZŠ Křepice oznamuje zřízení živnostenského listu a žádá o zápis do obchodního
rejstříku.
Návrh usnesení - ZO Křepice souhlasí se zápisem ZŠ Křepice do obchodního rejstříku.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 21)
Došlá pošta, žádosti, různé
Okresní soud v Břeclavi oznamuje, že v tomto roce skončí volební období přísedících
okresního soudu. Navrhují k opětovnému zvolení přísedící, kteří již tuto funkci vykonávali a
se svým zvolením pro příští období souhlasí. Podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb. přísedící volí
zastupitelstva obcí v obvodu příslušného soudu.
Návrh usnesení - ZO Křepice zvolilo přísedícího okresního soudu v Břeclavi, pana
Jaroslava Zeleného, nar. 24.3.1954, Křepice 102
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Andrea Vintrlíková, 691 65 Křepice 388 žádá o mateřský příspěvek na novorozence Karin
Vintrlíkovou, nar. 10.12.2009, Křepice 388. Podmínky stanovené zastupitelstvem obce pro
poskytnutí příspěvku splňuje.
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Návrh usnesení - ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na novorozence Karin
Vintrlíkovou, nar. 10.12.2009, Křepice 388.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
SYNOT Břeclav, a.s., Jaktáře 1475, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, žádá o vydání
povolení k provozování výherních hracích přístrojů č.j. 214/2010, CRISS CROSS CASH 300
SY146557, obecní hostinec, Křepice 25.
Návrh usnesení - ZO vydává kladné stanovisko k provozování výherního hracího
přístroje CRISS CROSS CASH 300 SY146557, se stálým umístěním Obecní hostinec,
Křepice 25.
10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Jašová Lenka oznamuje ukončení zájmu o získání stavebního pozemku v lokalitě na
objížďce v obci Křepice č.j. 209/2010.
Návrh usnesení - ZO bere na vědomí oznámení Lenky Jašové, že již dále netrvá jejich
zájem o stavební pozemek v lokalitě na objížďce v Křepicích.
ZŠ Křepice chce vysázet stromky (lípy) na Den Země a ke 100. výročí otevření Křepické
školy dne 22.4.2010. Prosí o návrhy na vhodná místa pro výsadbu.
Návrh usnesení - ZO bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Křepice o záměru vysázet
stromky (lípy), na Den Země a ke 100. výročí otevření školy v Křepicích.
Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 9 je třeba schválit vedení účetnictví Základní školy a
Mateřské školy ve zjednodušeném rozsahu. Podvojné účetnictví by se v tomto případě
neosvědčilo a prodražilo.
Návrh usnesení - ZO schvaluje vedení účetnictví příspěvkových organizací, MŠ a ZŠ, ve
zjednodušeném rozsahu.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
ad 22)
Diskuse
Ing. Karel Koždoň se zeptal na doložení dokladů na vyúčtování dotace kynologů a skautů
z roku 2009. Účetní obce mu odpověděla, že potřebné doklady nebyly dosud doloženy. Ing.
Koždoň navrhuje, aby nové smlouvy na rok 2010 byly podepsány až po doložení již
zmíněných dokladů a kontrole finančním výborem.
Návrh usnesení – ZO pověřuje finanční výbor kontrolou vyúčtování dokladů dotace
kynologů a skautů. Nové smlouvy budou podepsané až po doložení dokladů a kontrole
finančním výborem.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Člen návrhové komise pan Příkazský přečetl rekapitulaci usnesení dnešního zasedání
(viz. příloha). Zastupitelé neměli žádné připomínky ani námitky.
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ad 23) Starosta obce ukončil zasedání ve 20:25 hodin a poděkoval všem za účast.

Ověřovatelé zápisu:
……………………………………….
Rubeš Vít

………………………………………….
Ing. Kovařík Jan

………………………………………
Josef Maťa, starosta

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

Zapsala: Bc. Michaela Brychtová
Přepsáno: 2010-03-29

