OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis ze 13. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 10.12.2004

Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí Horáková, Ing. Laichman, p. List, p. Maťa, p. Peštál,
pí Rozkydalová, pí Valová, Ing. Vintrlík, p. Zach.
Omluveni: pí Horáková, Ing. Nejezchleb, p. Partyka, p. Putna, p. A. Vintrlík
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti rady obce
4. Plnění rozpočtu za období 1 – 11. 2004
5. Zrušení vyhlášky o příspěvku na provoz MŠ a ŠD
6. Určení firmy pro svoz komunálního odpadu
7. Návrh na zvýšení poplatku za svoz odpadu
8. Prominutí poplatku za odpady za rok 2004
9. Schválení rozpočtového opatření pro mikroregion
10. Schválení rozpočtu SO Dolní Svratka
11. Zrušení SO Dolní Svratka
12. Prodej pozemku – Vít Rubeš
13. Schválení návrhu na vyřazení majetku ZŠ
14. Schválení odpisu majetku MŠ za rok 2004
15. Schválení rozpočtového provizoria
16. Došlá pošta
17. Zpráva kontrolního výboru
18. Předání finančního příspěvku rodičům
19. Schválení odměn členům zastupitelstva
20. Diskuse
21. Usnesení, závěr
ad 1) Starosta přivítal členy zastupitelstva a občany a seznámil je s programem zasedání.
Zasedání bylo zahájeno v 19.00.
ad 2) Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 10 zastupitelů
hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Návrhová komise: p. List, pí Rozkydalová, pí
Valová. Ověřovatelé zápisu: p. Zach, p. Peštál.
ad 3) Zprávu o činnosti vždy od posledního zasedání zastupitelstva přednesl místostarosta
RNDr. Fiala.
ad 4) Starosta seznámil zastupitele s plněním rozpočtu za období 1. – 11.2004. Příjmy: 17 393
416 Kč, výdaje: 13 093 887 Kč, zůstatek na účtu 4 293 592 Kč.
ad 5) Zastupitelstvo se seznámilo s nutností zrušit vyhlášku o příspěvku na provoz MŠ z ŠD
z důvodu nového školského zákona. Příspěvek nebude vybírat obec, ale MŠ a ŠD.
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ad 6) Zastupitelstvo doporučilo schválení firmy Jan Daňhel pro svoz komunálního odpadu.

ad 7) Vzhledem ke změně ceny za vkládání odpadu bylo rozhodnuto přesunout tento bod na
příští jednání rady.
ad 8) Zastupitelé se seznámili se soupisem neplatičů poplatku za svoz odpadu. Jedná se o
občany, kteří mají v obci trvalé bydliště, ale prokazatelně tu nebydlí. Celková dlužná
částka činí 5 120 Kč a seznam neplatičů je uveden v příloze 1 usnesení.
ad 9) Zastupitelé projednali rozpočtové opatření pro Mikroregion Hustopečsko ve výši 11 500
Kč.
ad 10) Zastupitelstvo projednalo rozpočet SO Dolní Svratka ve výši 6 100 Kč.
ad 11) Zastupitelstvo projednalo zrušení SO Dolní Svratka.
ad 12) Zastupitelé projednali prodej pozemku p.č. 422/142 o výměře 76 m2 Vítu Rubešovi za
cenu 50Kč/m2.
ad 13) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem inventarizační komise na vyřazení majetku ZŠ
dle rozpisu, který uveden v příloze č. 2 usnesení.
ad 14) Zastupitelstvo projednalo odpisový plán MŠ Křepice na rok 2004. Plán je uveden
v příloze č. 3 usnesení.
ad 15) Zastupitelé projednali návrh rozpočtového provizoria obce na rok 2005 ve výši
rozpočtu roku 2004.
ad 16) – Zastupitelstvo vzalo va vědomí informaci VaK Břeclav o zvýšení vodného na 26,50
Kč.
- Zastupitelstvo projednalo žádost ZŠ Křepice o vyjádření co s vyřazenými školními
televizory. zastupitelé rozhodli o umístění odpadu na sběrném dvoře.
- Zastupitelstvo projednalo žádost Jany a Romana Kolkových o proplacení faktury na
nákup obrubníků kolem domu č.p. 411 a žádost o 20 ks zatravňovacích dlaždic, č.j.
598/04. Zastupitelstvo žádost o proplacení zamítlo.
ad 17) Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou kontrolního výboru.
ad 18) Starosta předal finanční příspěvek 5 000 Kč rodičům 9 nově narozených dětí.
ad 19) Zastupitelstvo schválilo odměny členům zastupitelstva ve výši 500 Kč pro člena, 10
hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
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ad 20) – p.Urbánek navrhl stanovit podmínky pro aplikaci postřiků v okolí obce firmou
Zemos V. Němčice.
- občané upozornili na nedostatečné osvětlení v okolí domu p. Tesaře.

Usnesení bylo zastupitelstvem schváleno. 10 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
Zasedání skončilo v 19.45.
zapsal: Fiala

ověřovatelé zápisu: p. Zach ……………

p. Peštál …………………

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

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

přepsáno: 2004-12-20
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice ze dne 10. 12. 2004

Zastupitelstvo obce:

schvaluje:
• bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti rady
• bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období 1-11/2004
• schvaluje firmu Jan Daňhel, s.r.o. Klobouky u Brna na svoz komunálního odpadu
• schvaluje prominutí poplatku za odvoz komunálního odpadu za rok 2004 dle
přílohy č. 1
• schvaluje likvidaci faktury doprava nebezpečných odpadů z 28.6.2002, částka 15
435 Kč (nebyla potvrzena obcí)
• schvaluje rozpočtové opatření (navýšení částky o 11 500 Kč) pro Mikroregion
Hustopeče
• schvaluje rozpočet na rok 2005 pro sdružení obcí Dolní Svratka (6100 Kč)
• schvaluje prodej pozemku p.č. 422/ 142 – 76m2 za 50 Kč/m2 panu Vítu Rubešovi
• schvaluje vyřazení majetku ZŠ (příloha č. 2)
• schvaluje odpis majetku MŠ dle odpisového plánu (příloha č. 3)
• schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2005 ve výši rozpočtu 2004 do doby
schválení rozpočtu na rok 2005
ruší:
•
•

zrušuje vyhlášku ze dne 1.10.2000 o příspěvku na provoz MŠ a ŠD
zrušuje SO Dolní Svratka (uskupení ztratilo smysl)

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

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

