OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
11. 12. 2003
Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí Horáková, Ing. Laichman, Ing. Nejezchleb, p.
Partyka, p. Peštál, pí Rozkydalová, p. List, pí Valová, p. A. Vintrlík, p. Zach.
Omluveni: Ing. R. Vintrlík
Nepřítomni: p. Maťa, p. Putna
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti rady
4. Schválení prodeje pozemků
5. Žádosti a došlá pošta
6. Výběr firmy na odvoz odpadu
7. Obecně závazné vyhlášky
8. Věci organizační
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
ad 1) Starosta přivítal zastupitele a seznámil je s programem zasedání. Schůze začala v 19.30.
ad 2) Členy návrhové komise byli jednomyslně zvoleni Ing. Laichman a p. Zach.
Ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni Ing. Nejezchleb a p. List.
ad 3) Místostarosta RNDr. Fiala přednesl zprávu o činnosti rady od posledního zasedání
zastupitelstva.
ad 4) Zastupitelstvo schválilo jednomyslně prodej pozemku p. Krišpínovi, paní Nevídalové a
panu Staňkovi.
ad 5)
• Firma Synot –žádost o povolení k provozování výherních automatů, č.j. 614/03. 11
členů zastupitelstva žádost odsouhlasilo, 1 se zdržel hlasování.
• Žádost o prominutí poplatku za odpady (2004) – Mašková Monika č.j. 625/03 a Maška
Leoš č.j. 620/03 z důvodu pobytu v zahraničí. Zastupitelé žádost jednomyslně
schválili.
• Žádost D. Sopouškové o 27 ks obrubníků, č.j. 624/03. Zastupitelé jednomyslně
schválili.
• Žádost Z. Polacha o pronájem sálu dne 29. 12. 2003 pro přátelské utkání, č.j. 632/03.
Zastupitelé schválili jednomyslně.
• Žádost skupiny Lentilky o povolení odpoledního čaje o osmé, č.j. 634/03, dne
27.12.2003. Zastupitelé jednomyslně schválili.
• Žádost oddílu volejbalu o zapůjčení sálu dne 30. 12. 2003 na Vánoční turnaj ve
volejbalu, č.j. 635/03. Zastupitelé jednomyslně schválili.

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
-2•
•
•
•
•
•
•
•

Žádost MŠ Křepice o navýšení rozpočtu pro rok 2004, č.j. 627/03. Zastupitelé
rozhodli o projednání v lednu.
Žádost MŠ Křepice o projednání odpisového plánu na budovu MŠ za prosinec 2003.
Zastupitelé jednomyslně schválili.
Žádost M. Štýbla o pronájem pozemku na kopcích pro výsadbu vinice na 20 let.
Zastupitelé jednomyslně schválili.
JME – informace o zrušení obchodních kanceláří v okresních městech a zřízení
informační linky, č.j. 631/03. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Městský úřad Hustopeče- kolaudační rozhodnutí pro Iva a Petru Bednárikovi, č.j.
628/03. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
VaK-dodatek č. 9 ke Smlouvě o dodávce vody z veřejného vodovodu, cena 24,20 Kč/
m3, č.j. 630/03. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Žádost náměstka hejtmana JM kraje o přehled zařízení a poskytovatelů sociálních
služeb v obci, č.j. 626/03. Žádost vyřídí obecní úřad.
KÚ Jm kraje – konzultace obecně závazné vyhlášky obce Křepice, č.j. 629/03.
Zastupitelé rozhodli, že připomínky budou zapracovány do vyhlášky a následně
předloženo ke schválení.

ad 6) Zastupitelé vybírali a hlasovali o dvou firmách pro svoz odpadu v obci. Firma RPS – 1
člen zastupitelstva pro, 11 proti.
Firma Musil – 11 členů zastupitelstva pro, 1 proti.
Zastupitelé vybrali firmu Musil.
ad 7) Zastupitelé projednali a jednomyslně schválili vyhlášku o poplatcích za odpady.
Poplatek byl stanoven ve výši 320 Kč/ osobu. Od poplatku jsou osvobozeny osoby nad 85 let
a třetí z dalších dětí v rodině do věku 18 let.
ad 8)
• Zastupitelé jednomyslně schválili rozpočtové provizorium pro rok 2004 do doby
návrhu a schválení řádného rozpočtu.
• Starosta informoval zastupitele o nemožnosti vymáhání dlužných poplatků od občanů
z důvodu promlčení. Poplatky za rok 2002, které už mají formu daní budou
vymáhány. Zastupitelé jednomyslně schválili vymazání nevymahatelných pohledávek.
• Zastupitelstvo jednomyslně schválilo právo rady na schvalování rozpočtových
opatření do výše 500 000 Kč.
• Starosta informoval o plnění rozpočtu za období 1-11/2003.
• Zastupitelé jednomyslně schválili směrnici o provedení inventarizace.
• Zastupitelstvo jednomyslně schválilo rozpočtové opatření č. 10 ve výši 21 900 Kč.
• Starosta předal finanční dar 5 000 Kč rodičům 3 nově narozených dětí.
ad 9) A. Vintrlík upozornil na problém neplatičů obecních poplatků, aby nedocházelo
k promlčení dlužných částek.
Pí Valová informovala o návštěvě sociální komise u dvou křepických občanů, kteří jsou
v nemocnicích.
Pí ředitelka MŠ Dvořáková požádala o krytí 1/3 finančního grantu, pokud jej získá.
Zastupitelé jednomyslně schválili.
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice ze dne 11. prosince 2003
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• zprávu o činnosti rady od posledního zasedání
• prodej části pozemku na LV 1001 v k.ú. Křepice:
panu Krišpínovi č.p. 400, 14 m2 za 50Kč/m2
paní Nevídalové č.p. 305, 91 m2 za 10Kč/m2
panu Staňkovi č.p. 108 za 50Kč/m2
• prominutí poplatku za provoz systému odpadu:
p. Leoši Maškovi č.p. 357 – pobyt v zahraničí
sl. Monice Maškové č.357 – pobyt v zahraničí
• smazání dluhů obci na poplatcích z důvodu promlčení:
Žemličkovi čp.91 – příspěvek na školní jídelnu 2001……….3424,-Kč
příspěvek na školní družinu 2001…………40,-Kč
poplatek za odpady 1999………………....550,-Kč
poplatek za odpady 2001…………………650,-Kč
celkem
4664,-Kč
Šafaříkovi čp.11 – poplatek ze psa rok 2000,2001………….….200,-Kč
poplatek za odpady 2000,200l…………......1300,-Kč
pokuta - rok 1999……..………………….…500,-Kč
celkem
2000,-Kč
Pavel Strouhal čp. 365 – pokuta 1997…………………………1500,-Kč
Hostinec čp.10 – poplatek za odpady 2000…………………….1300,-Kč
poplatek za odpady 2001…………………….1300,-Kč
řadovka č.5- rozdíl vodného 1997……………………………….925,-Kč
• výši poplatku za provoz systému shromažďování, třídění a odvoz odpadů 320,-Kč na
osobu a prominutí poplatku osobám 85 let a starším a každému třetímu a dalšímu dítěti
do věku 18-ti let
• firmu Musil pro svoz komunálního odpadu
• vydání povolení firmě Synot k provozu výherních automatů
• rozpočtové provizorium na rok 2004 do doby vypracování a schválení rozpočtu
• rozpočtové opatření
• ustanovuje radu obce provádět rozpočtové opatření do výše 500 000 Kč
• směrnice o provádění inventarizace na rok 2004
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Zastupitelstvo ukládá:
• vymáhat dluhy, na které byl vydán soudní výměr pomocí exekutora:
Šafaříková Marcela
10.000,-Kč
Šafařík Libor
10.000,-Kč
Dočkalovi Igor a Marie 54.000,-Kč
•

vymáhat dlužné poplatky za odpady za rok 2002:
Žemličková Renata
320,-Kč
Žemlička Jiří
320,-Kč
Dočkalová Marie
320,-Kč
Dočkalová Věra
320,-Kč
Dočkal Igor
320,-Kč
Faron Alexandr
320,-Kč

•

vymáhat dlužnou pokutu za rok 2002:
p. Zaťko, V. Němčice
3000,-Kč

Zastupitelstvo bere na vědomí:
• plnění rozpočtu za období 1. 1. – 10. 12. 2003
Jednání zastupitelstva skončilo ve 20.50.

zapsal: Fiala

ověřovatelé zápisu: Ing. Nejezchleb……………………….. Jaroslav List……………………

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

Přepsáno: 30. prosince 2003

………………………………………
RNDr. B. Fiala, místostarosta

