OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis ze 17. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 22. 9. 2005

Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí Horáková, Ing. Laichman, p. List, Ing. Nejezchleb,
p. Putna, pí Rozkydalová, pí Valová
Omluveni: p. Peštál, Ing. R. Vintrlík
Nepřítomni: p. Maťa, p. Partyka, p. Zach, p. A. Vintrlík

Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. zpráva o činnosti rady
4. došlá pošta
5. výkup pozemků od pozemkového fondu
6. převod pozemků u úřadu pro zastupování státu
7. schválení inventarizační komise
8. schválení návrhu na žádost o změnu územního plánu
9. diskuse
10. návrh usnesení
11. závěr
Ad 1) Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany a seznámil je s programem
zasedání. Zasedání bylo zahájeno v 19,40 hod. v zasedací síni OÚ.
Předsedajícím byl p. Hlaváček, zapisovatelem RNDr. Fiala.
Zasedání bylo usnášeníschopné, zúčastnilo se 9 zastupitelů.
Ad 2) Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise a ověřovatelů zápisu – 9 zastupitelů
hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrhová komise: p. List, Ing. Nejezchleb, ověřovatelé zápisu: pí Rozkydalová, pí Valová
Ad 3) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva přednesl RNDr. Fiala.
Ad 4)
• žádost ZŠ Křepice o povolení použití finančních prostředků přidělených obecním
úřadem na platbu kroužků, č.j. 472/2005. Žádost zastupitelstvo schválilo – 9 pro, 0
proti. 0 se zdrželo.
• MěÚ Hustopeče, odbor regionálního rozvoje – oznámení o zahájení projednání
návrhu změny č. 4 územního plánu obce Nikolčice, č.j. 475/05. Oznámení vzalo
zastupitelstvo na vědomí.
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•
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MěÚ Hustopeče, stavební úřad – rozhodnutí o zastavení správního řízení na
truhlářskou dílnu za účelem podnikání (Vahala Václav a Marta, č.p. 323), č.j. 474/05.
Zastupitelstvo vzalo rozhodnutí na vědomí.
Katastrální úřad JM kraje – rozhodnutí o přerušení řízení o návrhu na povolení vkladu
na podkladě kupní smlouvy z důvodu nedodání nabývací listiny obce Křepice
k pozemkům (Kosinová, Broskva, Osičková, Broskvová, Ing. Jan Nečas, Antonie
Nečasová), č.j. 476/05. Zastupitelstvo vzalo rozhodnutí na vědomí.
Finanční úřad v Hustopečích – žádost o doručení veřejnou vyhláškou (Radej Strouhal,
č.p. 368), č.j. 477/05. Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí, bude vyvěšena na obecní
vývěsce.
E-ON : oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.10. 2005 od 8.00 do
15,30 z důvodu opravy transformátoru, č.j. 479/05. Zastupitelstvo vzalo oznámení na
vědomí.
Protokol o zkoušce vody u Svaté a u Točky, č.j. 478/05. Voda je nepitná pro vysoký
obsah koliformních bakterií. Zastupitelstvo rozhodlo o oznámení této zprávy
v okolních obcích.

¨
Ad 5) Zastupitelstvo projednalo žádost o bezúplatný převod nemovitostí z úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Ad 6) Zastupitelstvo projednalo koupi restitučního nároku na p.č. 422/60 nebo jako variantu
přímý nákup nemovitosti od Pozemkového fondu ČR.
Ad 7) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem na jmenování hlavní inventarizační komise ve
složení: p. Peštál, p. Hlaváček, p. List, RNDr. Fiala, pí Nečasová. Předseda finanční komise
byl pověřen úkolem sestavit dílní inventarizační komise.
Ad 8) Zastupitelstvo projednalo návrhy na změnu územního plánu obce Křepice.
Ad 9) Starosta seznámil zastupitelstvo s vypsáním výběrového řízení na novou účetní OÚ.
Nástup nové účetní je plánován na prosinec 2005.
Starosta odpověděl na dotaz týkající se data zahájení rekonstrukce WC v sálu.
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Ad 10)

USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice ze dne 22. 9. 2005
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu ze zasedání rady obce.
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
•
•
•
•
•
•
•

Zřízení školské rady (zřizovací listina)
Žádost o bezúplatný převod nemovitostí z úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Koupi restitučního nároku na nemovitost p.č. 422/60 nebo přímo koupi této
nemovitosti (výstavba RD) od Pozemkového fondu ČR.
Žádost o změnu v územním plánu.
Hlavní inventarizační komisi a pověřuje předsedu finanční komise sestavením dílčích
inventarizačních komisí.
Vyhlášení výběrového řízení na pozici úřednického místa účetní, ekonom obecního
úřadu Křepice.
Financování vedoucího zájmového kroužku (stolní tenis) z finančních prostředků
přidělených ZŠ Křepice z rozpočtu obce.

Usnesení schválilo 9 členů zastupitelstva, 0 se zdrželo, 0 bylo proti.
Ad 11) Zasedání bylo ukončeno ve 20,25.
Zapsal: Fiala

Ověřovatelé zápisu: pí Rozkydalová……………………….. pí Valová………………………

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

Přepsáno: 2005-09-26

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

