OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
14. 3. 2003
Přítomni:
p. Hlaváček, RNDr.Fiala, p. Peštál, p. Putna, p. List, pí. Valová, pí. Rozkydalová, pí.
Horáková, p. Maťa, p. A.Vintrlík, ing. Nejezchleb, ing. R.Vintrlík, p. Zach, ing. Laichman.
Omluveni: Partyka
Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. investiční záměr akciové společnosti Zemos
4. zpráva o činnosti rady
5. schválení rozpočtového opatření
6. schválení organizačního řádu obce
7. došlá pošta
8. organizační záležitosti
9. diskuze
10. usnesení a závěr
ad 1) Starosta přivítal zastupitele a přítomné občany a seznámil je s programem zasedání.
ad 2) Zastupitelstvo zvolilo do návrhové komise ing. R. Vintrlíka, ing. Nejezchleba a ing.
Laichmana. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Zach a p. Peštál.
ad 3) Ing. Vávra seznámil přítomné s investičním záměrem firmy Zemos na rekonstrukci
stáje Kl pro odchov 250 ks selat. Záměrem je vytvoření vlastního zdravého chovného stáda.
Odpověděl na dotazy a přislíbil vysázení zeleného ochranného pásu a poskytnutá plánu
rozvozu kejdy.
ad 4) Místostarosta RNDr. Fiala přednesl zprávu o činnosti rady od posledního zasedání
zastupitelstva – viz. zápisová kniha rady obce.
ad 5) Starosta p. Hlaváček zdůvodnil nutnost rozpočtového opatření a zrušení peněžního
limitu pokladny obce.
ad 6) Organizační řád obce byl přijat bez připomínek – je přílohou zápisu.
Návrh smlouvy o pronájmu hrobového místa byl také přijat bez připomínek. Poplatek bude
činit 480 Kč za 10 let.
ad 7)
•
•
•
•

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci Krajského soudu v Brně o zápisu MŠ do
obchodního rejstříku, č.j. 143/2003.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o legislativě pro vinohradnictví v EU a
rozhodlo pro zveřejnění ve Zpravodaji.
Závěry ze zasedání krajského úřadu k problematice LSPP v Hustopečích.
Zastupitelstvo schválilo částku 2 500Kč na zajištění provozu LSPP v dubnu.
Stížnost pí. Bílkové na provoz těžkých aut v uličce u jejího domu.
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-2ad 8) Starosta informoval zastupitele o řešení dopravní situace v obci – dopravní pasport.
V obci budou instalovány dopravní značky vymezující pravidla provozu a vydána
vyhláška obce.
Obci bylo povoleno zaměstnat 2 pracovníky VPP.
Rozpočtové opatření – přesun 500 tis.Kč do kapitoly rezerv, která bude sloužit ke krytí
rozpočtových opatření.
Starosta informoval o plánu investičních akcí na 1. pololetí roku 2003.
ad 9)
• Stížnost na sběr PET lahví, bude řešeno v rámci bodování sběrného dvora.
• Stížnost p.Kosiny na provoz těžkých vozidel v Řídkově. Bude řešeno obecní
vyhláškou o provozu v obci, která bude také řešit parkování vozidel v obci.
• Žádost hasičů o podporu oslav 100. výročí založení sběru.
• P.Novotný navrhl odkoupení domu pí.Nečasové č. 73 na vybudování obecní
expozice.

ad 10)

USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice ze dne 14. 3. 2003

Zastupitelstvo obce :
1. bere na vědomí záměr a.s. Zemos V.Němčice a nemá námitek. Pověřuje starostu obce
projednat s vedením a.s. vysázení zeleného pásu a podmínky pro vyvážení kejdy.
2. schvaluje zprávu o činnosti rady
3. schvaluje rozpočtové opatření a ruší limit pokladny
4. schvaluje převod 500 tis. Kč do kapitoly rezerva pro krytí rozpočtových opatření
5. schvaluje Organizační řád obce
6. schvaluje textovou část smlouvy o nájmu hrobových míst a částku 4 Kč/m2
7. schvaluje částku 2 500Kč na provoz LSPP Hustopeče
8. schvaluje v dodatku č.1 ke zřiz.listině MŠ její nový název:
Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace

zapsal: Fiala

ověřovatelé zápisu: Peštál………………………….

……………………………………
František Hlaváček, starosta
Přepsáno 2003-03-19

Zach………………………….

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

