OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 19. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 23. 3. 2006
Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí Horáková, Ing. Laichman, p. Maťa, p. List, Ing.
Nejezchleb, p. Peštál, p. Putna, pí Rozkydalová, pí Valová, Ing. R. Vintrlík, p. Zach.
Nepřítomni: p. Partyka, p. A. Vintrlík
Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. zpráva o činnosti rady
4. úprava směrnic OÚ
5. rozpočet obce 2006
6. rozpočtový výhled 2007 – 2009
7. rozpočet SKF
8. závěrečný účet obce
9. rozpočet Mikroregionu Hustopečsko
10. rozpočtový výhled Mikroregionu Hustopečsko
11. věcná břemena E-on
12. prodej pozemků
13. výkup pozemku
14. přísedící okresního soudu
15. schválení odměn členů zastupitelstva
16. revize knihovního fondu
17. diskuse
18. usnesení
19. závěr
Ad 1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany a seznámil je s programem
zasedání. Zasedání bylo zahájeno v 19.35 v zasedací místnosti OÚ. Předsedajícím zasedání
byl starosta p. Hlaváček, zapisovatelem byl RNDr. Fiala. Zasedání se zúčastnilo 13 členů
zastupitelstva, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.
Ad 2) Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise a ověřovatele zápisu. 13 zastupitelů
hlasovalo pro, 0 bylo proti, 0 se zdrželo.
Návrhová komise: Ing. Nejezchleb, Ing. R. Vintrlík
Ověřovatelé zápisu: pí Rozkydalová, pí Valová
Ad 3) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva přednesl RNDr. Fiala.
K přednesené zprávě nebyla žádné připomínky.
Ad 4) Zastupitelstvo projednalo úpravu směrnice č. 1 o oběhu účetních dokladů a směrnici č.
4 o zabezpečení zákona o finanční kontrole
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Ad 5) Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2006.
Ad 6) Zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled obce na léta 2007 – 2009.
Ad 7) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem rozpočtu fondu sociálních a kulturních potřeb.
Ad 8) Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2005.
Ad 9) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem rozpočtu Mikroregionu Hustopečsko.
Ad 10) Zastupitelstvo se seznámilo s rozpočtovým výhledem Mikroregionu Hustopečsko na
léta 2007 – 2009.
Ad 11) Zastupitelstvo projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E-on
(přeložka VN).
Ad 12) Zastupitelstvo projednalo prodej pozemků p. Františku Valovi, čp. 192, p.č. 60121m2 a p. Richardu Maškovi, čp. 339, p.č. 600 – 20m2 za prodejní cenu 50 Kč/m2 .
Ad 13) Zastupitelstvo projednalo nákup pozemku p.č. 2382/11 o výměře 69 m2 za domem
čp. 246 za cenu 50 Kč/m2 .
Ad 14) Zastupitelstvo projednalo návrh na zvolení p.Jaroslava Zeleného přísedícím Okresního
soudu Břeclav.
Ad 15) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem na zvýšení odměn členů zastupitelstva dle
nařízení vlády č. 337/2003 Sb.
Ad 16) Zastupitelstvo projednalo revizi knihovního fondu v MLK a doporučilo schválit
revizní zprávu. Zároveň se seznámilo se záznamem o metodické návštěvě v MLK dne
15.3.2006, č.j. 130/06.
Ad 17) Diskuse k projednávaným bodům byla nevýznamná.
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USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice č. 19 ze dne 23. 3. 2006
Zastupitelstvo obce:
• bere na vědomí a schvaluje zprávy ze zasedání rady
• schvaluje úpravu směrnice č. 1 o oběhu účetních dokladů
• schvaluje úpravu směrnice č . 4 o zabezpečení zákona o finanční kontrole
• schvaluje rozpočet obce na rok 2006
• schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2007 – 2009
• schvaluje rozpočet SKF (sociální a kulturní fond)
• schvaluje závěrečný účet obce za rok 2005 bez výhrad
• schvaluje rozpočet Mikroregionu Hustopečsko
• schvaluje rozpočtový výhled Mikroregionu Hustopečsko
• schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích obce (přeložka VN)
• schvaluje prodej pozemku p.č. st. 600-20m2 (pod garáží)-Maška Richard, č.p. 339
• schvaluje prodej pozemku p.č. st. 601-21 m2 (pod garáží) – Vala František, č.p. 192
• schvaluje výkup pozemku p.č. 2382/11 – 69 m2 (za čp. 246 –pošta) za 50Kč/m2
• schvaluje do funkce přísedícího okresního soudu pana Jaroslava Zeleného, čp.102
• schvaluje zvýšení odměn za výkon funkce členů zastupitelstva dle přílohy č. 1
k nařízení vlády č. 337/2003 Sb. Výše odměn je uvedena v příloze č. 1 usnesení
• bere na vědomí zprávu o provedení revize knižního fondu v obecní knihovně a
schvaluje současnou dokumentaci knižního fondu
• ukládá knihovnici paní Dvořákové naložit s opotřebovanou literaturou dle zákona č.
257/2001 Sb. § 17 odst.3.
Usnesení bylo zastupitelstvem schváleno: 12 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 1 se zdržel
hlasování.
Ad 19) Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
zapsal: Fiala
Ověřovatelé zápisu: pí Rozkydalová……………………… pí Valová ……………………….

…………………………………………
František Hlaváček, starosta
přepsáno 2006-03-29

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

