OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis ze 14. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 3. 2. 2005

Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala,pí Rozkydalová,p. List, Ing. Nejezchleb, Ing. R.
Vintrlík,p. A. Vintrlík, Ing. Laichman, p. Peštál, p. Putna, pí Valová, p. Partyka, p. Zach.
Omluveni:p. Maťa, pí Horáková
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva kulturní a školské komise
4. Žádosti o prodej pozemků
5. Došlá pošta
6. Věci organizační
7. Diskuse
8. Usnesení, závěr
ad 1) Starosta obce přivítal členy zastupitelstva a seznámil je s programem zasedání.
Zasedání bylo zahájeno v 19.00.
ad 2) Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 13 zastupitelů
hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrhová komise: Ing. Laichman, p. Partyka.
Ověřovatelé zápisu: pí Valová, pí Rozkydalová.
ad 3) Zastupitelé se seznámili se zprávou kulturní a školské komise. Zpráva obsahuje
informace o ukončení projektu Indoš ve škole, informace o počtu žáků MŠ a ZŠ v novém
školním roce, informace o převodu majetku mezi MŠ a ZŠ (výdejna obědů) a požadavek
navýšení rozpočtu obce v kapitole školství o 50.000 Kč.
ad 4) Žádost Vlastimila Bedřicha o koupi obecního pozemku p.č. 2343/22, č.j. 57/05. Jedná se
o pozemek sousedící s jeho zahradou. Zastupitelstvo pověřilo starostu zjištěním vlastnictví
sousedních pozemků a poté o prodeji rozhodne.
Žádost Marie Rozkydalové, č.p. 231 o odkoupení parcely p.č. 426/74 (bývalá příkopa za
rodinným domem), č.j. 63/05. Zastupitelstvo doporučuje prodej za 10 Kč/m2 . Prodej bude
schválen na příštím zasedání zastupitelstva.
ad 5)
• Diakonie Broumov – žádost o uspořádání sbírky humanitárního materiálu.
Zastupitelstvo se dohodlo na uspořádání sbírky.
• HZS Jm kraje – připomenutí ověřování provozuschopnosti jednotného systému
varování, č.j. 73/05. Zastupitelé vzali připomenutí na vědomí.
• MěÚ Hustopeče, stavební úřad – oznámení o zahájení kolaudačního řízení pro
Ludmilu a Oldřicha Šebestovy č.p. 308, č.j. 71/05. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
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Svaz neslyšících Brno-venkov: žádost o finanční příspěvek. Zastupitelé žádost zamítli
13 hlasy.
Jana Linhartová, č.p. 141 – žádost o zaměstnání v rámci VPP, č.j. 53/05. Zastupitelé
žádost 13 hlasy schválili za podmínky, že místa VPP budou zřízena.
Žádost manželů Ježkových o příspěvek na vybudování bezbariérové koupelny pro
Františka Ježka, č.p. 256, č.j. 41/05. Žádost byla předána sociální komisi.
TJ Sokol Křepice – žádost o pronájem sálu na velikonoční zábavu a příspěvek na
hudbu, č.j. 70/05. Zastupitelé žádost schválili a příspěvek stanovili na 10 000 Kč.
František Rozkydal – žádost o sdělení, zda může po odchodu do důchodu čerpat
příspěvek na obědy, č.j. 47/05. Starosta byl pověřený zjištěním údajů.
Maška Richard, čp.339 – žádost o povolení skácení třešně před domem č.p. 299
z důvodu stavby, č.j. 74/2005. Zastupitelé žádost schválili.

ad 6)
• Jeden pracovník OÚ odchází do důchodu. Zastupitelstvo pověřilo starostu výběrem
nového pracovníka. Dále schválilo přijetí ještě jednoho pracovníka v jarních měsících.
• Zastupitelé se seznámili se směrnicemi pro oběh účetních dokladů.
• Zastupitelé projednali úpravu odměn členů zastupitelstva.
• Zastupitelé se seznámili s návrhem náklad nákladů na cestovné a stravné pro
pracovníky vysílané na služební cesty.
• Zastupitelé projednali převod materiálu pro výdejnu obědů z MŠ Křepice na ZŠ
Křepice.
ad 7) Diskuse k projednávaným bodům byla nevýznamná.

Usnesení bylo schváleno 13 členy obecního zastupitelstva.
Zasedání bylo ukončeno ve 20.00.

zapsal: Fiala

ověřovatelé zápisu: pí Valová……………………….

……………………………………
František Hlaváček,starosta
přepsáno: 2005-02 –14

pí Rozkydalová………………….

…………. …………………………
RNDr. B. Fiala, místostarosta
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice ze dne 3. 2. 2005
Zastupitelstvo obce:
•

Bere na vědomí a schvaluje zprávu školské a kulturní komise.

•

Schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace MŠ Křepice (výdejna obědů) a
zařazení do příspěvkové organizace ZŠ Křepice, viz. příloha č.1.

•

Schvaluje úpravu náhrad stravného při služebních cestách a stanovuje částky:
5 až 12 hod.
65 Kč
12 až 18 hod.
99 Kč
dále než 18 hod. 149 Kč
Cestovné lze proplácet i ve výši jako u prostředků hromadné dopravy.

•

Schvaluje úpravu odměn členů obecního zastupitelstva (dle nařízení vlády ze dne 1.
12. 2004 o platových poměrech), viz. příloha č.2.

•

Schvaluje přijetí zaměstnance na uvolněné místo (odchod do důchodu) pro práci na
OÚ Křepice od 1. 3. 2005.

•

Schvaluje přijetí dalšího zaměstnance pro práci na OˇU Křepice (jarní období).
Zaměstnance přijímá starosta.

•

Schvaluje směrnice o oběhu účetních dokladů.

•

Ukládá sociálnímu výboru prověřit rozsah úprav koupelny pro postiženého p.
Františka Ježka a navrhnout řešení (příspěvek na rekonstrukci koupelny).

•

Ukládá starostovi zjistit situaci kolem pozemku p.č. 2343/22 a 426/74 (žádosti o
prodej pozemků).

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

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

