OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
6. 6. 2003
Přítomni: p. Hlaváček, RNDr.Fiala, p. Peštál, p. Putna, p. List, Ing. Nejezchleb, pí. Valová,
pí. Rozkydalová, pí. Horáková, p. Maťa, Ing. Laichman, p. Partyka.

Omluveni: p. Zach, p. A.Vintrlík, ing. R. Vintrlík

Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. zpráva o činnosti rady od posledního zasedání
4. prodej pozemků
5. schválení rozpočtového opatření na 6/2003
6. výběr firmy na rekonstrukci kuchyně v MŠ
7. věci organizační
8. došlá pošto
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 a p. Lista. Ověřovateli
zápisu byli zvoleni pí. Valová a Ing. Laichman.
Ad 3) Zástupce starosty RNDr. Fiala přednesl zprávu o činnosti rady od posledního zasedání
zastupitelstva – viz. zápisová kniha rady obce.
Ad 4) Prodej pozemků Evě Putnové zastupitelstvo zamítlo počtem hlasů 11, 1 se zdržel
hlasování.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku Danielu Papežovi 12 hlasy. Zastupitelstvo schválilo
prodej pozemku Luboši Provazníkovi, č.j. 278/03 12 hlasy.
Ad 5) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření jednohlasně.
Ad 6) Zastupitelstvo posuzovalo nabídky 3 firem na rekonstrukci kuchyně v MŠ a rozhodlo
zakázku přidělit firmě Abacus počtem hlasů 9. Dva hlasy byly pro firmu Vinter a 1 zastupitel
se zdržel hlasování.
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-2Ad 7) Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o uzavření školky od 1. 7. 2003, 3 týdny
bude 5 dětí dojíždět do Vel. Němčic.
Starosta informoval zastupitelstvo o dodávce obecního traktoru.
Zastupitelstvo schválilo zastavovací plán na objížďce. 12 zastupitelů hlasovalo pro
samostatně stojící domky.
Ad 8) Sdělení k ohlášení udržovacích prací b Fialy, č.j. 305/03 vzalo zastupitelstvo na
vědomí.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí MŽP o průzkumu území Sokolnice, č.j. 294/03.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení MěÚ Hustopeče o sloučeném stavebním a územním
řízení pro Antonii Čermákovu, č.j. 304/03.
Ad 9) Starosta informoval o předpokládané návštěvě p. Veselého – návrh sportovního areálu.
Zastupitelstvo schválilo návrh na zakoupení věnců k pomníku padlých na Dušičky a Den
osvobození.

Ad 10)

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Křepice ze dne 6. 6. 2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• přednesené zprávy o rozhodnutí rady obce
• prodej pozemku pod sklepy panu Ing. Provazníkovi a panu Papežovi
• rozpočtové opatření na červen 2003
• delegaci starosty na valné hromady akciových společností
• pro rekonstrukci kuchyně MŠ firmu Abacus s.r.o. Šitbořice.
Zastupitelstvo obce zamítlo prodej pozemku na garáž v parku v Podhajčí paní Putnové.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smluv na akce, které byly schváleny
v rámci rozvoje obce.
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.
Zapsal: Fiala
Ověřovatelé zápisu: A. Valová…………………………

………………………………………….
František Hlaváček, starosta
Přepsáno 2003-06 - 09

Ing. Laichman…………………….

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

