OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 29. 6. 2004
Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí Horáková, Ing. Laichman, p. List, Ing. Nejezchleb, p.
Partyka, p. Peštál, p. Putna, pí Rozkydalová, pí Valová, Ing. R. Vintrlík, p. A. Vintrlík, p.
Zach.
Omluveni: p. Maťa
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Zprávy o činnosti rady
4. Prodej pozemků
5. Žádosti
6. Došlá pošta
7. Věci organizační
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
ad 1) Starosta přivítal členy zastupitelstva a seznámil je s programem zasedání. Zasedání bylo
zahájeno ve 20.00.
ad 2) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo členy návrhové komise a volbu ověřovatelů
zápisu. Návrhová komise: Ing. Laichman, pí Rozkydalová. Ověřovatelé zápisu: p. Putna, p.
Zach.
ad 3) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání přednesl místostarosta RNDr. Fiala.
Zastupitelstvo zprávu jednomyslně schválilo.

ad 4) Žádost p. Mati o odkoupení pozemků v lokalitě Kopec. 2 zastupitelé prodej schvalovali,
12 bylo proti. Zastupitelstvo prodej zamítlo.
Žádost p. Martina Zeleného o prodej pozemku v Potočí na výstavbu garáže. Zastupitelstvo
žádost jednomyslně zamítlo.
Žádost p. Miloše Tesaře o prodej pozemku kolem zahrady v Hliníku. Zastupitelstvo žádost
odložilo až po provedení nové obhlídky na místě.
ad 5) Žádost Jarmily Vetrové o místo uklízečky na zdravotním středisku, č.j. 321/04.
Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí, rozhodnutí je v kompetenci starosty.
Žádost Josefa Putny z firmy SVADOS o odkoupení památníku, č.j. 338/04. Záměrem je
využití pro logistické účely.

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
-2Žádost Klubu přátel čs. tradic o pronájem památníku, č.j. 324/04. Záměrem je využití jako
muzejní areál. Předseda Pavel Bíro seznámil zastupitele se záměrem klubu.
Zastupitelstvo vzalo obě žádosti na vědomí a vyzvalo oba subjekty, aby co nejdříve předložily
investiční záměr nebo studii využití areálu.
ad 6)
Informace f. BORS Břeclav o zavedení žákovského jízdného, č.j. 334/04.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
MěÚ Hustopeče, stavební úřad – stavební povolení pro Jana Rouzka, stavební úpravy pro
rozvod plynu, č.j. 331/04. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
ad 7) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo rozpočtové opatření č. 5/2004 ve výši 622 000
Kč. Podrobný rozpis je uložen v účetní evidenci.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo závěrečný účet obce za rok 2003.
Starosta informoval o stavu prací na sportovním areálu a o navýšení rozpočtu o 230 000 Kč
z důvodu víceprací, které nebyly součástí projektu.
Starosta informoval zastupitele o nabídkách firem na kácení stromů na hřbitově a na opravy
překopů v ulici Řadovky.
Starosta informoval o zvýšení odměn členů zastupitelstva.
Starosta informoval zastupitele o nutnosti formálních úprav v obecních vyhláškách.

ad 8) V diskusi se zastupitelé dohodli na nutnosti urychleného osazení obecních komunikací
dopravními značkami.
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice ze dne 29. června 2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•
•
•
•

zprávu o činnosti rady od posledního zasedání
zvýšení odměn členům zastupitelstva
závěrečný účet obce za rok 2003
rozpočtové opatření č.5/2004

Zastupitelstvo obce projednalo a
•
•
•

zamítá prodej pozemku panu Maťovi
zamítá prodej pozemku panu Zelenému
odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku panu Tesařovi

Usnesení bylo zastupitelstvem jednomyslně schváleno.
Zasedání bylo ukončeno v 21.20.

zapsal: Fiala

ověřovatelé zápisu: p. Putna……………………

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

přepsáno: 2004-07-01

p. Zach…………………

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

