OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
12. 9. 2003
Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, Ing. Laichman, p. List, Ing. Nejezchleb, p. Partyka, p.
Putna, pí. Rozkydalová, pí. Valová, Ing. R. Vintrlík, p. A. Vintrlík, p. Zach, p. Maťa, p. Peštál
Omluveni: pí Horáková
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti rady
4. Smlouva s fa Stavosur
5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva
6. Volba členů správních orgánů Svazku obcí Dolní Svratka
7. Zpráva o ukončených investičních akcích
8. Zpráva o plnění rozpočtu
9. Zpráva kontrolního výboru
10. Schválení inventarizační komise
11. Došlá pošta
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr

ad 1) Starosta přivítal zastupitele a občany a seznámil je programem zasedání. Zasedání
začalo v 19,30 hodin.
ad 2) Členy návrhové komise byli jednomyslně zvoleni ing. Nejezchleb a Ing. R. Vintrlík.
Ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni pí Rozkydalová a p. List.
ad 3) Místostarosta RNDr. Fiala přednesl zprávu o činnosti rady od posledního zasedání –
viz. zápisová kniha rady.
ad 4) Zastupitelstvo se seznámilo se smlouvou s firmou Stavosur Hustopeče, která zajišťuje
odvoz kontejnerů se skleněným odpadem. Odvoz je zdarma, za kontejner je účtována částka
1000 Kč za rok.
ad 5) Zastupitelé se seznámili s návrhy jednacího řádu zastupitelstva. 1. návrh podal ing.
Nejezchleb, 2. návrh p. Hlaváček. Pro návrh č. 1 hlasovali 3 zastupitelé, pro návrh č. 2
hlasovalo 11 zastupitelů. Byl tedy přijat návrh jednacího řádu starosty p. Hlaváčka.
ad 6) Zastupitelstvo zvolilo za člena představenstva Svazku obcí Dolní Svratka p. Hlaváčka
a za člena dozorčí rady ing. Laichmana. Oba byli zvoleni jednomyslně.
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ad 7) Starosta seznámil zastupitelstvo s ukončenými investičními akcemi:
• Oprava vozovky v Dědině. Rozpočtovaná cena vzrostla o 188 000 Kč z důvodu
dodatečného nákupu dlažebních kostek.
• Výměna oken v ZŠ. Celková cena narostla 23 000 Kč z důvodu nákupu 1 okna, které
nebylo v původním rozpočtu.
• Rekonstrukce kuchyně v MŠ. Cena byla zvýšena o 127 000 Kč z důvodu výstavby
přístavku na lednice, zámkové dlažby před MŠ a sádrokartonový strop.
ad 8) Kapitola příjmů byla naplněna z 81 % do konce 8. měsíce 2003 – viz. příloha.
Kapitola výdajů byla naplněna z 54 % do konce 8. měsíce 2003 – viz. příloha.
ad 9) Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou kontrolního výboru – viz. příloha.
ad 10) Zastupitelstvo schválilo členy inventarizační komise: p. Peštál-předseda, členové- p.
Hlaváček, RNDr. Fiala, p. List, pí Nečasová. Složení komise bylo schváleno jednomyslně.
Členy dílčí komise navrhne finanční komise do 1. 10. 2003.
ad 11) Svolání veřejného zasedání zastupitelstva JM kraje, č.j. 472/2003 – bylo vyvěšeno na
úřední desce.
• Výroční zpráva ze zařízení Betlém a žádost o finanční příspěvek – č.j. 475/2003.
Starosta navrhl počkat s příspěvkem, ing. Laichman navrhl 20.000 Kč. Zastupitelstvo
schválilo příspěvek ve výši 20.000 Kč ( 8 hlasů pro, 4 proti, 2 se zdrželi hlasování.
Ing. Nejezchleb požádal o soupis všech poskytnutých příspěvků v průběhu roku.
• Rada vzala na vědomí opravenou Zprávu o přezkumu hospodaření, č.j. 454/2003.
ad 12) Ing. Vintrlík požádal o informace týkající se sportovního areálu. Starosta informoval o
zpracování projektu. Projekt vázne na převodu pozemku na obec.
Zástupce starosty požádal o informaci týkající se sběru plastových lahví. Sběr lahví bude
začleněn do obecní vyhlášky o odpadech. Zatím se budou pytle s lahvemi odevzdávat na
sběrném dvoře. Informace bude zveřejněna ve zpravodaji.
Pí Rozkydalová vznesla požadavek na opravu veřejného osvětlení. Bude řešeno při
pravidelné údržbě.
P. List se ptal na vyšetřování sprejerů. Pachatelé byli odhaleni, musí nahradit způsobenou
škodu.
P. Urbánek požádal, aby Zemos, a.s. informoval o stříkání svých polí herbicidy. Starosta
projedná s vedením společnosti, aby tyto akce byly nahlašovány.
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice ze dne 12. září 2003

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• zprávu o činnosti rady
• smlouvu s firmou Stavosur (sběrné suroviny Hustopeče)
• jednací řád zastupitelstva dle návrhu p. Hlaváčka
• plnění rozpočtu za období 1.3. – 31.8. 2003
• inventarizační komisi ve složení:
předseda- p. Peštál (předseda kontrolního výboru)
členové – p. Hlaváček (starosta), RNDr. Fiala (místostarosta), p. List (předseda
finančního výboru), pí Nečasová (účetní)
• zastupitelstvo schvaluje zprávu kontrolního výboru
Zastupitelstvo jmenuje do představenstva Svazku obcí Dolní Svratka starostu p. Hlaváčka a
do dozorčí rady člena zastupitelstva ing. Laichmana.

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o ukončení investičních akcí (rekonstrukce vozovky
v Dědině, výměna oken v ZŠ Křepice a rekonstrukce kuchyně MŠ).

Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru jmenovat dílčí inventarizační komise do 1. 10.
2003.

Jednání zastupitelstva skončilo ve 20,30 hodin.

zapsal: Fiala
Ověřovatelé zápisu: B. Rozkydalová:………………………..

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

Přepsáno: 2003-09-17

J. List:…………………...

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

