OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 6. 5. 2004
Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí Horáková, Ing. Laichman, p. List, p. Maťa, Ing.
Nejezchleb, p. Partyka,p. Peštál, p. Putna, Ing. R. Vintrlík, p. A. Vintrlík, p. Zach, pí
Rozkydalová
Omluveni: pí Valová
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Zprávy o činnosti rady
4. Zrušení odloučeného pracoviště MŠ
5. Zřízení výdejny obědů při ZŠ
6. Zpráva kontrolní komise
7. Schválení žádosti o bezúplatném převedení pozemků
8. Příspěvek pro novorozence
9. Žádosti
10. Došlá pošta
11. Věci organizační
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr
ad 1) Starosta přivítal členy zastupitelstva a seznámil je s programem zasedání. Zasedání bylo
zahájeno ve 20.00.
ad 2) Zastupitelstvo schválilo jednomyslně členy návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Návrhová komise: Ing. Nejezchleb, Ing. R. Vintrlík, ověřovatelé zápisu: Ing. Laichman, pí
Horáková.
ad 3) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva přednesl místostarosta
RNDr. Fiala. Zastupitelstvo zprávu jednomyslně schválilo.
ad 4) Zastupitelstvo schválilo jednomyslně zrušení odloučeného pracoviště MŠ – výdejna
obědů v ZŠ Křepice.
ad 5) Zastupitelstvo schválilo jednomyslně návrh na zřízení výdejny obědů při ZŠ Křepice.
ad 6) Zastupitelé se seznámili se zprávou kontrolní komise, která se týkala kontroly činnosti
obecního úřadu a jednomyslně ji schválili.
ad 7) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo žádosti o bezúplatné převedení zemědělských
pozemků z pozemkového fondu na obec a žádosti na úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových a převod pozemků na obec.
ad 8) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo vyplacení příspěvku na novorozence ve výši
5.000 Kč v roce 2004.
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ad 9)
• žádost ZŠ Křepice o úpravu prostranství v okolí školy, č.j. 231/2004. Zastupitelé
doporučili odložit rozhodnutí až do dokončení plánovaných investičních akcí.
• žádost ZŠ Křepice o přemístění přechodu pro chodce a instalaci semaforu, č.j.
227/2004. Zastupitelé opět doporučili odložit do dokončení plánovaných investičních
akcí.
• žádost ZŠ Křepice o finanční příspěvek ke Dni dětí, č.j. 238/2004 (občerstvení a ceny
do soutěží). Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili příspěvek podle doložených
nákladů.
• Přemysl Papež a Kamil Kovařík – žádost o povolení konání 7.ročníku festivalu
rockových kapel „Doupě.“ Zastupitelé jednomyslně schválili.

ad 10)
• ZŠ Nikolčice – pozvánka na Nikolčické hry 28.-29. 5. 2004. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí.
• Albín Strouhal – nabídka hrobového místa od roku 2005. Zastupitelé vzali na vědomí.
• Firma Amex – žádost o vyvěšení dražební vyhlášky na prodej domu p. Jakubec, č.j.
235/2004. Žádost bude vyvěšena na obecní tabuli.
• MěÚ Hustopeče – stavební úřad, oznámení o zahájení kolaudačního řízení – Novotný
František, č.j. 232/2004. Zastupitelé vzali na vědomí.
• EkoKom – čtvrtletní výkaz o množství tříděného odpadu, č.j. 234/04. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí.
• MŠ Křepice – návrh na uzavření školky v době prázdnin, č.j. 236/04. Protože žádost
byla odsouhlasena podpisy rodičů, zastupitelé návrh jednomyslně schválili.
• Informace o bezúplatném dálkovém přístupu k údajům katastru nemovitostí, č.j.
232/04. Přístup bude zřízen na jednom z obecních počítačů. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí.
• Leták firmy Agrotec – nabídka slev ve spolupráci se zastupitelstvem obce. Zastupitelé
jednomyslně odmítli tento leták a nepovolili jeho distribuci.
• Vyšetřovací spis Policie ČR – přestupek Václava Srnce, zranění hosta v baru, č.j.
219/04. Zastupitelé rozhodli předat případ přestupkové komisi.

ad 11)
• starosta informoval zastupitele o organizaci oslavy Dne matek 16.5.2004 a setkání
s důchodci 5. 6. 2004
• starosta informoval zastupitele o postupu prací na sportovním areálu
• starosta informoval zastupitele o instalaci elektrického rozvodu na parketu u obecního
úřadu a rozšíření osvětlení v sále
ad 12) Zastupitelé v diskusi upozornili opakovaně na špatný stav vozovky v ulici Řadovky.
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice ze dne 6. května 2004
Zastupitelstvo obce:
• bere na vědomí a schvaluje zprávy o činnosti rady od posledního zasedání
zastupitelstva
• zrušuje odloučené pracoviště MŠ – výdejna obědů na adrese Křepice 217
• zřizuje výdejnu obědů při ZŠ Křepice
• schvaluje zprávu kontrolní komise
• schvaluje žádosti o bezúplatné převedení zemědělských pozemků z pozemkového
fondu na obec
• schvaluje žádosti na úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a převod
pozemků na obec
• schvaluje vyplácení příspěvku pro novorozence v roce 2004
Zastupitelstvo obce ukládá:
• výboru finančnímu provést kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky
obce.

Usnesení bylo zastupitelstvem jednomyslně schváleno.
Zasedání bylo ukončeno v 21.00.

zapsal: Fiala

ověřovatelé zápisu: Ing. Laichman:……………………

M.Horáková:……………………...

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

……………………………………
RNDr. B. Fiala, místostarota

Přepsáno: 12. května 2004

