OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
27. 6. 2003
Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí. Horáková, Ing. Laichman, p. List, Ing. Nejezchleb, p.
Partyka, p. Putna, pí. Rozkydalová, pí. Valová, Ing. R. Vintrlík, p. A. Vintrlík, p. Zach.
Omluveni: p. Maťa, p. Peštál

Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. schválení závěrečného účtu obce za rok 2002 a výsledku hospodaření
4. prodej pozemků
5. schválení rozpočtového opatření
6. žádost o hudební produkci
7. diskuze
8. usnesení a závěr

ad l) Starosta přivítal obecní zastupitelstvo a občany a seznámil je s programem zasedání.
Ad 2) Členy návrhové komise byli jednomyslně zvoleni p. List a Ing. R. Vintrlík.
Ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni pí. Valová a Ing. Laichman.

Ad 3) Zastupitelstvo schválilo jednomyslně závěrečný účet obce a zprávu o hospodaření obce
za rok 2002 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2002, č.j. 330/03.
Ad 4) Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku za domem p. Martina Tomka, č.p. 267
jednomyslně. Prodej byl schválen za cenu 10 Kč/m2 .
Ad 5) Zastupitelstvo schválilo jednomyslně rozpočtové opatření na červen, které pokrývá
dotace na referendum, nákup materiálu na silnici, dotace pro školy, leasing na traktor,
doplatek nájmu za hrobová místa a pohoštění důchodců. Podrobný rozpis je uveden v příloze.

Ad 6) Zastupitelstvo schválilo pořádání 6.ročníku festivalu rockových kapel jednomyslně.

Ad 7) Diskuze byla nevýznamná.
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice ze dne 27. 6. 2003
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření za rok 2002
• prodej pozemku panu Tomkovi č.p. 267 (příkop za domem o výměře 107 m2 ) p.č.
426/73 za cenu 1.070 Kč.
• Rozpočtové opatření na měsíc červen (dotace do školství, oprava silnice, dotace na
referendum, leasing na traktor, doplatek nájmů hrobů).

Zastupitelstvo ukládá
• starostovi dořešit převod nemovitého majetku na příspěvkové organizace
• kontrolnímu a finančnímu výboru provést jednou za čtvrt roku kontrolu plnění
rozpočtu

Zastupitelstvo povoluje uskutečnění festivalu rockových kapel dne 12. 7. 2003.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Zapsal: Fiala

Ověřovatelé zápisu: A. Valová……………………

……………………………………..
František Hlaváček, starosta

Přepsáno: 2003-06-30

Ing. Laichman………………………

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

