Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav
konaného dne 6. 8. 2010
Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p.
Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí Valová, Ing. Vintrlík.
Nepřítomni: p. Hanák, p. Hlaváček, 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. Investiční akce „Sběrný dvůr Křepice“
6. Prodej části obecního pozemku
7. Věcné břemeno pro SÚ a E.ON Distribuce a.s
8. Došlá pošta, žádosti, různé
9. Diskuse
10. Závěr

Ad. 1)
Starosta obce přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany a konstatoval, že 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 11 členů zastupitelstva ( viz.
podpisová listina), zasedání bylo tedy usnášeníschopné.
Ad. 2)
Do návrhové komise byli navrženi: pí Horáková a p. Rubeš.
9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Za ověřovatele zápisu byly navrženy: pí Valová, pí Rozkydalová.
9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Zapisovatelkou byla určena paní Ivana Strouhalová, úřednice obce.
Připomínky ani návrhy k programu zasedání nebyly žádné.
Ad. 3)
Zprávu o činnosti rady ( 74. – 76. schůze RO ) od posledního zasedání zastupitelstva obce
přečetl místostarosta RNDr. Fiala – viz. zápisová kniha rady.
Zastupitelstvo vzalo zprávu o činnosti rady obce na vědomí.
Ad. 4)
Připomínky občanů k bodu 3 nebyly žádné.
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Investiční akce sběrný dvůr – referuje starosta obce.
ENVI Agentura Trunda s.r.o., ing. Trunda slíbil pověřit jako garant investiční akce „Sběrný
dvůr Křepice“ jím smluvně zavázaného TDI, jaké dával pokyny. Prověří opodstatněnost
termínu výstavby s ohledem na počasí a nedoporučuje podepsat SoD č. 2009 Dodatek č. 1
„Sběrný dvůr Křepice.“
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje podpis Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č.
2009/26.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Na schůzi rady obce dne 15. 7. 2010 byli přizváni zástupci ENVI Agentury, kde potvrdili, že
celá smlouva je v pořádku a může být po doplnění data, názvu obce a podobných údajů
podepsána starostou.
Dne 6. 8. 2010 zástupci ENVI Agentury provedli Kontrolní den akce „Sběrný dvůr Křepice“ a
učinili zápis. Zápis dal starosta na dnešním zasedání k dispozici k nahlédnutí.
Návrh usnesení: ZO Křepice schvaluje podpis Smlouvy č. 08019904 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Uzavření smlouvy o dílo „Sběrný dvůr Křepice“
Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření SoD na akci „Sběrný dvůr Křepice“ s firmou
Ncorp s.r.o., IČO 277 21 043 na provedení 483 m2 postřik živičný spojovací z asfaltu 0,50,7 Kg/m2 a 483 m2 betonu asfaltového modifikovaného tř.I nad 3 m, tl. 5 cm. Celková
hodnota díla činí do 150.000 Kč, včetně DPH.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Revokace usnesení
Návrh usnesení: ZO revokuje usnesení ze dne 25. 6. 2010 bod. č. 7 z důvodu vedených
jednání, zjištění nových skutečností a na základě písemně zpracovaného stanoviska
advokátní kanceláře JUDr. Kareše.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Ad. 6) Prodej části obecního pozemku – referuje starosta.
Dne 20. 5. 2010 zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru prodat část obecního pozemku
p.č. 2343/1 v k.ú. Křepice u Hustopečí.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 2343/1 v k.ú. Křepice u
Hustopečí, dle GP č. 493-139/2010, o výměře 6 m2 panu J.Strouhalovi, Křepice č. 154.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Ad. 7) Věcné břemeno pro SÚ a E.ON Distribuce a.s. – informuje starosta.
Návrh usnesení : ZO Křepice schvaluje podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu č.j. 471/2010 – „Křepice Nová, kNN 6 RD,
Obec“ a dává souhlasné stanovisko k žádosti pro územní řízení č.j. 463/2010 „Křepice,
Nová, kNN 6 RD, Obec.“
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Návrh usnesení – ZO schvaluje provedení oprav chodníků u kostela v částce do
150.000 Kč.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Trvání veřejnoprávní smlouvy s městem Hustopeče na úseku projednávání
přestupků končí 31. 12. 2010, je třeba zažádat o její prolongaci. Z důvodu dodržení
všech lhůt je nutno projednat již v srpnu 2010.
Návrh usnesení: ZO dne 6.8.2010 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Městem Hustopeče na úseku projednávání přestupků.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Rozhledna Křepice – jednání dne 4. 8. 2010 na MěÚ Hustopeče – informuje starosta.
Ing. Koždoň navrhuje zjistit, zda je reálná šance získat dotaci na takovou akci.
RNDr. Fiala je toho názoru, že jde o možná poslední šanci, jak bývalý Památník
využít.
ZO bere na vědomí informaci, že rada obce schválila částku 20.000 Kč na úhradu
projektové dokumentace na opravu a zprovoznění rozhledny u obce Křepice.
Křepice – IS Na Objížďce, informace o stavu přípravných prací na zahajované akci
6 RD Na Objížďce. Starosta přečetl informace, které k této akci zaslal pan Zůl z firmy
Veselý, Břeclav:
 Projektová dokumentace pro územní řízení byla rozeslána na vyjádření
k dotčeným orgánům (VaK Břeclav, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s.,
Ministerstvo obrany – Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, MěÚ
Hustopeče-odbor životního prostředí, E.ON Česká republika, s.r.o., Krajská
hygienická stanice JmK, Hasičský záchranný sbor JmK).
 Dále byly zajištěny smlouvy o umístění stavby s majiteli dotčených parcel, odnětí
ze zemědělského půdního fondu a požárně bezpečnostní řešení zpracované
oprávněnou osobou.
 V současnosti probíhá předání smlouvy provozovateli plynovodu ( Jihomoravská
plynárenská, a.s.)
 V nejbližších dnech dojde k podání žádosti pro územní řízení na MěÚ Hustopeče
 ( délka řízení cca 3 měsíce).
 Po nabytí právní moci rozhodnutí, bude zažádáno o stavební řízení.
E-mailová žádost o využívání prostoru kolem Křepické rozhledny pro hru paintbalu.
Návrh usnesení: ZO nesouhlasí s využíváním prostoru kolem Křepické rozhledny
pro hru paintbalu.
11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Zastupitelstvo obce Křepice bere na vědomí Změnu č. 14 Územního plánu sídelního
útvaru Hustopeče.
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Diskuse:
RNDr. Fiala – Jak to v současné době vypadá s výkupem pozemku pod základním
kamenem Památníku?
Ing. Koždoň připomíná, že již dříve zastupitelstvo rozhodlo o osobní návštěvě
některých spolumajitelů pozemků.
ZO pověřuje starostu obce naplněním usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 8. 2009.
Mgr. Fialová se dotazuje na stavební úpravy ( odizolování, zateplení,…) učitelského
bytu č.p. 218, o které žádala Mgr. Hlaváčová. Odpovídá starosta: Byt se začne opravovat
po skončení prací na chodnících.

Ad. 10)
Starosta obce ukončil zasedání v 19,55 hodin.

Ověřovatelé zápisu:

Valová Anna:………………………………..

Josef Maťa, starosta:……………………..

Zapsala: Strouhalová Ivana
Přepsáno: 2010-08-09

Rozkydalová Božena:………………………..

RNDr. Fiala, místostarosta:………………...

