OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
29. 11. 2002
Přítomni:
p. Hlaváček, p. Fiala, p. Putna, p. List, p. Peštál, p. Partyka, pí. Rozkydalová, pí. Valová, p.
Laichman, p. Nejezchleb, p. A. Vintrlík, p. R. Vintrlík, p. Zach, pí. Horáková, p. Maťa, pí.
Nečasová.
omluveni: -Program:
1. zahájení
2. zpráva ze zasedání rady
3. volba výborů obecního zastupitelstva
4. schválení odměn zastupitelům
5. zřizovací listina MLK
6. rozpočtové opatření
7. došlá pošta
8. diskuze
9. usnesení a závěr
ad 1) Schůzi zahájil starosta p. Hlaváček, který přivítal přítomné a seznámil je s programem
zasedání.
ad 2) Zprávu z 1. zasedání rady obce přednesl p. RNDr. Fiala – je přílohou zápisu.
ad 3) Zastupitelstvo schválilo do návrhové komise p. Ing. Laichmana, p. Ing. Nejezchleba a
p. Zacha. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Peštál, p. Partyka.
Zastupitelstvo rozhodlo o vytvoření těchto výborů a jejich personálním obsazení takto:
• výbor finanční – předseda p. List, členové Ing. Nejezchleb, pí. Horáková
• výbor kontrolní – předseda p. Peštál, členové p. Zach, p. Partyka
• výbor školský a kulturní – předseda RNDr. Fiala, členové Ing. Laichman a A. Vintrlík
• výbor pro životní prostředí a přestupkový – předseda p. Putna, členové p. R. Vintrlík
a pí. Ivana Strouhalová
• výbor sociální – předseda pí. Valová, členové pí. Rozkydalová, p. Maťa
ad 4) Odměny pro členy zastupitelstva byly schváleny v této výši:
• uvolněný starosta – plat určen mzdovými předpisy
• místostarosta –
5.180,-Kč
• členové rady –
900,- Kč
• předseda výboru – 900,-Kč
• člen zastupitelstva – 230,-Kč
Všechny odměny byly stanoveny v základních částkách podle zákona č. 122/2002 Sb.
ad 5) Zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu organizační složky obce – místní lidové
knihovny (č.j. 620/02). Dále schválilo Knihovní řád, Provozní řád internetové studovny a
Směrnice o nakládání s osobními údaji.
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Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření. Dále schválilo maximální částku na
běžném účtu 500 000,-Kč.
ad 7) Došlá pošta
• žádost o provozování pouťových atrakcí (č.j. 624/02)-zastupitelstvo zamítlo
• žádost Sokola Křepice o uspořádání zimního fotbalového turnaje (č.j. 631/02). Rada a
zastupitelstvo schvaluje s podmínkou uvedení hřiště do původního stavu.
• žádost obce Nikolčice o zálohu na provoz ZŠ ve výši 100.000 Kč (č.j. 630/02).
Zastupitelstvo schvaluje.
ad 8) Diskuze:
• starosta p. Hlaváček informoval o pozastavení plateb faktur JME. O fakturách bude
znovu jednat s JME.
• skácení stromu na obecním pozemku za poštou. Starosta p.Hlaváček uvedl, že bude
provedeno.
• p. Putna předložil nabídky dalších prodejců zemědělské techniky na nákup obecního
traktoru. Všechny nabídky budou vyhodnoceny a zastupitelstvo rozhodne o konečném
řešení.
• p. Putna navrhl nákup obecního automobilu. Tento bod byl odsunut na pozdější dobu.

Usnesení
zastupitelstva obce Křepice ze dne 29. 11. 2002
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ze zasedání rady.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. zřizovací listinu místní lidové knihovny
2. zřízení výborů a jejich členy:
- výbor finanční: p. List, Ing. Nejezchleb, pí. Horáková
- výbor kontrolní: p. Peštál, p. Zach, p. Partyka
- výbor školský a kulturní: RNDr. Fiala, Ing. Laichman, p. A. Vintrlík
- výbor pro ŽP a přestupkový: p. Putna, p. R. Vintrlík, pí. Strouhalová
- výbor sociální: p. Valová, p. Maťa, pí. Rozkydalová
3. rozpočtové opatření
4. odměny členům zastupitelstva podle zákona č. 122/2000 Sb. v základních
částkách
5. maximální částku na běžném účtu 500 tis. Kč
6. schvaluje úhradu zálohy 100 tis. Kč na provoz ZŠ Nikolčice
zapsal : Fiala
ověřovatelé zápisu: Peštál:........................Partyka:............................
.........................................................
František Hlaváček, starosta
přepsáno 2002-12-05

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

