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Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav
konaného dne 24. 9. 2010
Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Koždoň, p. Příkazský, pí
Rozkydalová, p. Rubeš, pí Valová, Ing. Vintrlík
Omluveni: p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, 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. Územní plán obce Křepice
6. Pronájem pozemku
7. Prodej pozemku
8. Chodník v části obce „Dědina“
9. Sběrný dvůr Křepice
10. Územní a stavební řízení IS Na Objížďce – E.ON
11. Pronájem veřejného prostranství – Lunapark pro rok 2011
12. Došlá pošta, žádosti, různé
13. Diskuse
14. 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 10 zastupitelů (viz. podpisová
listina), tzn. že zasedání bylo usnášeníschopné.
ad 2)
Do návrhové komise byly navrženi: p. Příkazský, Ing. Vintrlík
8 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli
Za ověřovatele zápisu byli navrženi: Mgr. Fialová, pí Rozkydalová
8 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli
Zapisovatelkou byla určena Bc. Michaela Brychtová, účetní obce.
Připomínky ani návrhy k programu zasedání nebyly žádné.
Zastupitelstvo obce poté schválilo program jednání veřejného zasedání.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
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.
ZO vzalo zprávu o činnosti RO na vědomí
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ad 4) Připomínky občanů k bodu 3) nebyly žádné.
ad 5)
Nový územní plán obce Křepice – referuje starosta obce
1. Důvodová zpráva: V souvislosti s realizací územního plánu Křepice , dále jen ÚP Křepice,
byl předložen dotčeným orgánům, dále jen DO, sousedním územním obvodům, organizacím,
krajskému úřadu a veřejnosti návrh ÚP Křepice k vyjádření. Lze konstatovat, že návrh ÚP
Křepice byl projednán bez připomínek a lze jej obci Křepice předat ke schválení (vydání).
2. Návrh usnesení: ZO Křepice projednalo předloţený projednaný návrh územního
plánu Křepice. ZO Křepice schvaluje vydání Opatření obecné povahy – územní plán
Křepice. Vydáním ÚP Křepice se ukončuje platnost Územního plánu sídelního útvaru
Křepice včetně jeho změn.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
3. Připomínky ZO
Připomínky nebyly žádné.
4. Stanovisko ZO k návrhu usnesení:
schváleno – schváleno s připomínkami – zamítnuto – vráceno k dopracování

ad 6)
Pronájem pozemku – referuje starosta obce
Pan František Urbánek, Nový Dvůr 99, 691 65, žádá o pronájem části pozemku parc. č.1538/1
a prodloužení nájmu pozemku parc. č.1538/1 v k.ú. Křepice u Hustopečí.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemku parc. č.1538/1 o výměře 2000 m2
v k.ú. Křepice u Hustopečí v ceně 0,128 Kč/m2/rok a prodlouţení pronájmu pozemku
parc. č.1538/1 o výměře 25 025 m2 v k.ú. Křepice u Hustopečí za cenu 0,128 Kč/m2/rok.
Doba pronájmu se sjednává na rok 2011 s moţností prodlouţení.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo

ad 7)
Prodej pozemku – referuje starosta obce
RO doporučila ZO ke schválení vyvěšení záměru obce prodat část obecního pozemku parc.
č. 2343/1. Pan Václav Staněk Křepice 108, 961 65, žádá o prodej pozemku parc.č.2343/99 o
výměře 61 m2 a parc. č.2343/100 o výměře 110 m2 v k.ú. Křepice u Hustopečí, tyto pozemky
dlouhodobě užívá a nachází se v oplocené části dvora RD č.p.108 Křepice, dle G.P. č.487131/2009. Současně nabízí obci k odprodeji pozemek parc.č. 2387 zastavěný místní
komunikací dle G.P. č.487-131/2009 o výměře 5 m2.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem části obecního pozemku parc. č.2343/1 v k.ú.
Křepice u Hustopečí, panu Václavu Staňkovi, Křepice 108, 691 65. Dle G.P. č.487131/2009 se jedná o pozemky parc. č. 2343/99 o výměře 61 m2 a parc. č.2343/100 o
výměře 110 m2 za cenu 50 Kč/m2. ZO souhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 2387
v k.ú. Křepice o výměře 5 m2 za cenu 50 Kč/m2.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
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ad 8)
Chodník v části obce „Dědina“ - referuje starosta obce
RO projednala a doporučila ke schválení ZO vícepráce na chodníku v části obce „Dědina“ v
částce 145 933 Kč včt. DPH. Jedná se o vjezdy k domům našich občanů.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úhradu finanční částky 145.933 Kč včt. DPH, za
vícepráce na chodníku v části obce „Dědina“.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
ad 9)
Sběrný dvůr Křepice – referuje starosta obce
RO rozšířená o členy zastupitelstva znovu projednala a doporučila ZO ke schválení zaplacení
za vícepráce „Sběrný dvůr Křepice – nezastřešená plocha“v částce 360 000 Kč včt. DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje proplacení finanční částky 360.000 Kč včt. DPH za
vícepráce „Sběrný dvůr Křepice“ dle Smlouvy o dílo č.2010/07.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
ad 10)
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení – referuje starosta obce
Stavební úřad v Hustopečích zahájil spojené územní a stavební řízení . K projednání žádosti o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nařídil veřejné ústní jednání na den
12.10.2010 v 9 00 hod., se schůzkou pozvaných na OÚ Křepice.
ZO Křepice bere na vědomí.
ad 11)
Pronájem veřejného prostranství – Lunapark 2011 – referuje starosta obce
Lunapark Vildomec Ivančice žádá o pronájem veřejného prostranství na hody 2011. Cena dle
dohody. Potřebné doklady jsou doloženy.
Diskuze: pí Rozkydalová, Mgr. Fialová a Ing. Koždoň žádají, aby ve smlouvě byla zavedena
formulace, která zpoplatní případné neodstranění odpadu.
Návrh usnesení: ZO vydává souhlasné stanovisko ke shora uvedené ţádosti č.j.523/2010.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo

ad 12)
Došlá pošta, ţádosti, různé
Rozpočtový výhled obce Křepice 2011 – 2013 – referuje účetní obce
Účetní obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na rok 2011 – 2013
(viz příloha č. 1).
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Křepice na rok 2011 –
2013.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
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Rozpočtové opatření č. 4/2010 a č. 5/2010 – referuje účetní obce
Účetní obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2010 a č.
5/2010 ve výši 264.500 Kč (viz příloha č. 2).
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010 a č. 5/2010 ve výši
264.500 Kč.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
Ţádost o pronájem KS za účelem pořádání diskotéky – referuje starosta obce
Termín konání první zkušební diskotéky bude upřesněn.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s konáním první zkušební diskotéky.
6 pro, 0 proti, 4 se zdrţeli
Jelikoţ pro návrh nehlasovala nadpoloviční většina, nebyl tedy návrh přijat.
Oprava parcelních čísel na ţádosti pana Josefa Andrlíka, Křepice 350, 691 65
– referuje starosta obce
Žadatel uvedl nesprávná parcelní čísla ve své žádosti o souhlas obce s věcným
břemenem na umístění plynoměru č.j.124/2010.
ZO souhlasí s opravou parc. čísla 2343/77 v ţádosti pana Josefa Andrlíka
č.j.124/2010 na parc. č.2343/1 a parc. č.1536/1.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
Ţádost o vyjádření pro ohlášení stavby, Josef a Kateřina Andrlíkovi, Křepice
350, č.j.543/2010 – referuje starosta obce
ZO vydává souhlasné stanovisko ke shora uvedené ţádosti, pokud bude
novostavba RD v souladu se stavebním zákonem.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
Ţádost o vyjádření pro ohlášení stavby, Martina Relichová, Křepice 404, č.j.
560/2010 – referuje starosta obce
ZO vydává souhlasné stanovisko ke shora uvedené ţádosti, pokud bude
novostavba RD v souladu se stavebním zákonem.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
Výroční zpráva ZŠ Křepice – školní rok 2009/2010 – referuje starosta obce
ZO bere na vědomí
Ţádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení VTL plynovod
DN 800 DP80 PS116 Uhřice (k.ú. Brumovice)- tranzitní soustava – referuje starosta
obce
ZO vydává kladné stanovisko ke shora uvedené ţádosti.
10 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo
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ad 13)
Diskuze
Pan Strouhal, Blučina č. p. 467 vznáší dotaz, jak pokračuje věc s jeho pozemku pod
památníkem. Starosta odpovídá, že jakmile bude jen chvilka času, věci se dají do pohybu.
Zatím navrhuje, že daň z nemovitosti bude platit obec. P. Strouhal tuto možnost odmítá.

ad 14)
Závěr
Člen návrhové komise pan Příkazský přečetl rekapitulaci usnesení dnešního zasedání.
Zastupitelé neměli žádné připomínky ani námitky.
Starosta obce ukončil zasedání v 19:50 hodin a poděkoval všem za účast.
Ověřovatelé zápisu:

……………………………………….
Mgr. Fialová

………………………………………….
Rozkydalová Božena

………………………………………
Josef Maťa, starosta

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

Zapsala: Bc. Michaela Brychtová
Přepsáno: 2010-09-27

