OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 21. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 6. 6. 2006
Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí Horáková, Ing. Laichman, p. List, p. Peštál, pí
Rozkydalová, pí Valová, p. Zach, Ing. R. Vintrlík, p. A. Vintrlík
Omluveni: p. Putna, Ing. Nejezchleb
Nepřítomni: p. Maťa, p. Partyka
Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. veřejné projednání změny č. 2 územního plánu obce Křepice
4. projednání výběrového řízení na inženýrské sítě pro RD
5. zpráva o činnosti rady
6. rozpočtové opatření
7. odkup objektu Památníku
8. schválení výjimky z počtu žáků ZŠ Křepice
9. diskuse
10. návrh usnesení
11. závěr
Ad 1) Starosta přivítal členy zastupitelstva a hosty a seznámil je s programem zasedání.
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 20.05 v zasedací síni OÚ. Předsedajícím zasedání
byl starosta p. Hlaváček, zapisovatelem RNDr. Fiala. Zasedání se zúčastnilo 11 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo tedy bylo usnášeníschopné.
Ad 2) Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise a ověřovatelů zápisu, 11 hlasovalo
pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrhová komise: Ing. R. Vintrlík, p. List, ověřovatelé zápisu: pí Valová, pí Rozkydalová
Ad 3) Ing. Arch. Hála vysvětlil podrobné změny č. 2 územního plánu obce Křepice. Ke
změně nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Ad 4) Starosta seznámil zastupitele s doporučením výběrové komise na dodávku stavby
inženýrské sítě pro RD. Komise doporučila zadat zakázku firmě STAVOČ Horní Bojanovice,
která nabídla nejnižší cenu.
Ad 5) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva přednesl RNDr. Fiala.
Ke zprávě nebyly žádné dotazy ani připomínky.
Ad 6) Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 4/2006 týkající se rozdělení celkové
ceny za inženýrské sítě na jednotlivé rozpočtové kapitoly.
Ad 7) Zastupitelstvo se seznámilo s doporučením rady zamítnout prodej Památníku.
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-2Ad 8) Zastupitelstvo projednalo udělení výjimky z počtu žáků v ZŠ Křepice a příspěvek na
plat učitele.
Ad 9) Diskuse k projednávaným bodům byla nevýznamná.
Ad 10)

USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice č. 21 ze dne 6.6.2006
Zastupitelstvo obce:
•

bere na vědomí veřejné projednávání změny č.2 územního plánu obce Křepice

•

projednalo a schvaluje výběr firmy na zhotovení zakázky inženýrské sítě
k rodinným domkům Křepice – firma STAVOČ, spol. s r.o., 693 01 Horní
Bojanovice 1 a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy o dílo

•

bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti rady od posledního veřejného
zasedání

•

schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2006:
z § 3633 výstavba inženýrských sítí
na § 2212 silnice
částku 1 260 tis. Kč
na § 2321 kanalizace
částku 500 tis. Kč
na § 3631 veřejné osvětlení částku 300 tis. Kč
•

zamítlo prodej objektu Památník osvobození

•

schválilo výjimku z počtu žáků ZŠ Křepice na školní rok 2006/2007

Usnesení bylo zastupitelstvem schváleno, 11 členů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ad 11) Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21.00.
Zapsal: Fiala
Ověřovatelé zápisu: pí Valová……………………
……………………………………………
František Hlaváček, starosta
Přepsáno 2006-06-14

pí Rozkydalová………………………….
………………………………………..
RNDr. B. Fiala, místostarosta

