OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 12. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 17. 9.2004

Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí Horáková, Ing. Laichman, p. List, p. Maťa, p.
Partyka, p. Putna, pí Rozkydalová, Ing. R. Vintrlík, p. Zach, p. A. Vintrlík.
Omluveni: Ing. Nejezchleb, p. Peštál, pí Valová.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Prodej pozemku – p. Tesař
5. Schválení rozpočtového opatření
6. Schválení vyhlášky č. 4/2004
7. Smlouva o pronájmu areálu památníku
8. Informace o plnění rozpočtu
9. Věci organizační
10. Diskuse
11. Usnesení, závěr
ad 1) Starosta přivítal členy zastupitelstva a občany a seznámil je s programem zasedání.
Zasedání bylo zahájeno v 19:40.
ad 2) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo členy návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Návrhová komise: p. List, Ing. R. Vintrlík. Ověřovatelé zápisu: pí Rozkydalová, Ing.
Laichman.
ad 3) Zprávu o činnosti obecní rady od posledního zasedání zastupitelstva přednesl
místostarosta RNDr. Fiala. Zastupitelé zprávu jednomyslně schválili.
ad 4) Zastupitelstvo zamítlo prodej pozemku p. Tesařovi. 3 zastupitelé hlasovali pro prodej, 9
bylo proti.
ad 5) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 7 jehož výše byla nad 500 000 Kč a
rozpočtové opatření č. 8/2004. Obě rozpočtová opatření byla schválena jednomyslně.
Podrobný rozpis rozpočtových opatření je vložen v účetní evidenci.
ad 6) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo vyhlášku č. 4/2004 o poplatcích za svoz
komunálního odpadu.
ad 7) Zastupitelstvo schválilo pronájem areálu památníku pro Klub přátel vojenství. 11
zastupitelů hlasovalo pro, 1 byl proti.
ad 8) Starosta informoval zastupitele o plnění obecního rozpočtu. Příjmy jsou plněny
na 73,7 %, výdaje na 64 %.

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

-2ad 9) Žádost Oty Papouška o pronájem obecního bytu č.p. 218, č.j. 451/04. Zastupitelstvo
jednomyslně schválilo pronájem do 31.7.2005.
MěÚ Hustopeče, stavební úřad – oznámení o zahájení kolaudačního řízení na sportovní areál,
č.j. 442/04. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Jmenování hlavní inventarizační komise – předseda p. Peštál, členové p. Hlaváček, RNDr.
Fiala, p. List, pí Nečasová. Dílčí komise budou sestaveny předsedou a členy finanční komise.
Zastupitelstvo jmenování jednomyslně schválilo. Inventarizace bude zahájena 1.10.2004 a
ukončena 31.12.2004.
Oblastní charita Břeclav – žádost o příspěvek na domov azylového bydlení pro matky s dětmi
v nouzi, č.j. 445/04. Zastupitelstvo rozhodlo o odložení rozhodnutí na pracovní zasedání rady.
ad 10) - Zastupitelstvo rozhodlo o uspořádání vánočního koncertu.
- Pan Broskva se ptal na termín kácení stromů na hřbitově. Stromy budou káceny na
přelomu října a listopadu.
- Starosta hasičů p. Horák informoval o hašení požáru vinohradů v katastru Křepice a
upozornil na možnost nákupu stříkaček pro koordinaci spojení s profesionálními
hasiči.

Usnesení bylo zastupitelstvem jednomyslně schváleno.
Zasedání skončilo ve 20:25.

zapsal: Fiala

ověřovatelé zápisu: pí Rozkydalová ……………..

…………………………….
František Hláváček, starosta

přepsáno: 2004-10-01

Ing.Laichman …………….

………………………………
RNDr. B. Fiala, místostarosta
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice ze dne 17.9.2004

Zastupitelstvo obce:
schvaluje
• zprávy o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva a zprávu o plnění
rozpočtu za období 1. až 8. měsíc roku 2004
• schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2004 a 8/2004 (dotace do školství)
• schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004 (poplatky za odvoz odpadů)
• schvaluje pronájem areálu památníku pro Klub přátel vojenství na dobu 30 let,
smlouvu vypracuje právník, podepíše starosta
• schvaluje nájem obecního bytu č.p. 218
zamítá prodej pozemku p. Miloši Tesařovi (veřejné prostranství za rod. domem)
ustavuje hlavní inventarizační komisi ve složení:
- předseda – Peštál Jan
- člen – List Jaroslav
- Fiala Bohumil
- Hlaváček František
- Nečasová Jana
Inventarizace bude zahájena 1.10.2004 a ukončena 31.12.2004.
ukládá finančnímu výboru sestavit dílčí inventarizační komisi do 30.9.2004

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

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

