OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 18. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 22. 12. 2005
Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí Horáková, Ing. Laichman, p. List, p. Maťa, Ing.
Nejezchleb, p. Peštál, p. Putna, pí Rozkydalová, pí Valová, Ing. R. Vintrlík, p. Zach, p. A
Vintrlík.
Nepřítomni: p. Partyka
Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise
3. zpráva o činnosti rady od posledního zasedání
4. zpráva o plnění rozpočtu
5. rozpočtové provizorium na rok 2006
6. schválení firmy na svoz komunálního odpadu
7. proplacení zůstatku dovolené účetní obce
8. prodeje pozemků
9. rozpočtové opatření č. 10/2005
10. odpisový plán MŠ
11. odměny zastupitelstva
12. předání příspěvku na děti
13. došlá pošta
14. diskuse
15. usnesení
16. závěr
Ad 1) Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany a seznámil je s programem
zasedání. Zasedání bylo zahájeno ve 20,00 v zasedací místnosti OÚ. Předsedajícím zasedání
byl p. Hlaváček, zapisovatelem RNDr. Fiala. Zasedání se účastnilo 14 zastupitelů, bylo tedy
usnášeníschopné.
Ad 2) Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise a ověřovatele zápisu. 14 zastupitelů
hlasovalo pro, 0 proti, o se zdrželo.
Návrhová komise: Ing. Nejezchleb, Ing. R. Vintrlík.
Ověřovatelé zápisu: p. Peštál, p. Zach.
Ad 3) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva přednesl RNDr. Fiala.
Ke zprávě nebyly žádné připomínky.
Ad 4) Zprávu o plnění rozpočtu v období 01/2005 – 11/22005 přednesl starosta p. Hlaváček.
Příjmy činily 7 703 179 Kč a výdaje 6 720 535 Kč.
Ad 5) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2006 do
schválení řádného rozpočtu obce v březnu 2006.
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navrhovanou cenu 288 Kč na obyvatele za rok.
14 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ad 7) Zastupitelstvo schválilo proplacení zůstatku dovolené účetní obce ve výši 10 dnů
z důvodu jejího odchodu do důchodu. 14 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ad 8) Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku pod garáží u hřiště o výměře 21 m2 Františku
Valovi, čp. 192. 14 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 671/5 a 671/3 o výměře 26 m2 Antonii a Janu
Mrázkovým, čp. 324, čj. 663/05. 14 Zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Zastupitelstvo odložilo projednání žádosti MUDr. Strouhala o prodej pozemku na příští
zasedání.
Ad 9) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 10/2005, týkající se přesunu peněz
mezi rozpočtovými kapitolami. Podrobný rozpis je uložen v účetní evidenci.
14 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ad 10) Zastupitelstvo schválilo odpisový plán MŠ ve výši 20.556 Kč, č.j. 662/05.
14 zastupitelů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ad 11) Zastupitelstvo schválilo odměny členům zastupitelstva podle rozpisu uvedeného
v návrhu usnesení. 14 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ad 12) Starosta předal příspěvek 5000 Kč rodičům 6 dětí, které se narodily ve 2. pololetí
roku 2005.
Ad 13)
• Policie ČR, žádost o spolupráci při pátrání při odcizeném vozidle Škoda 100 L v obci
Křepice, č.j. 668/2005. Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí.
• EkoKom- žádost o potvrzení nové smlouvy o zpětném odběru a recyklaci odpadů, č.j.
661/05. Zastupitelstvo smlouvy schválilo- 14 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti,0 se
zdrželo.
• Ivana Strouhalová, čp. 279 – žádost oddílu volejbalistů o pronájem sálu dne 27. 12.
2005 na turnaj, č.j. 669/05. Zastupitelstvo žádost schválilo – 14 hlasovalo pro, 0 proti,
0 se zdrželo.
• Jaroslav Mrkvica, čp. 396 – žádost o pronájem sálu pro vánoční rozloučení se
zaměstnanci, č.j. 670/05. Zastupitelstvo žádost schválilo- 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0
se zdrželo.
Ad 14) Ing. Laichman vznesl dotaz na vysvětlení záměru výstavby drůbežárny v objektu
JAVE. Starosta objasnil dostupné informace. Z diskuse vyplynul požadavek na sepsání petice
na odbor životního prostředí KÚ Jm kraje.
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Paní Rýlichová vznesla požadavek na zřízení jednosměrného provozu v Řidkově.
Zastupitelstvo se bude zabývat řešením.
V diskusi se objevily drobné připomínky k odklízení sněhu na některých místech
v Křepicích.

•
Ad 15)

USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice č. 18 ze dne 22. 12. 2005
Zastupitelstvo obce:
• bere na vědomí a schvaluje zprávy ze zasedání rady obce
• bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období 1 – 11/2005
• schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2006 ve výši rozpočtu 2005 do doby
schválení rozpočtu na rok 2006
• schvaluje firmu Jan Daňhel, s.r.o. Klobouky u Brna na svoz komunálního odpadu
• schvaluje proplacení zůstatku dovolené 10 dnů účetní obce pí Nečasové (odchod do
důchodu)
• schvaluje prodej pozemku panu Františku Valovi, čp. 192, 21 m2 pod garáží za 50
Kč/m2 a manželům Mrázkovým čp. 324, 26 m2 zahrada za 20 Kč/m2
• schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2005 (přesun mezi kapitolami), případné další
rozpočtové opatření vzniklé v tomto roce bude schválené dodatečně
• schvaluje odměny zastupitelstva obce:
místostarosta 3000Kč, členové rady 2000 Kč, zastupitelé 1000 Kč.
• schvaluje odpis majetku MŠ dle odpisového plánu
• ukládá radě obce, starostovi i členům zastupitelstva obce projednat a řešit situaci
průjezdnosti automobilů u RD čp. 112.
Usnesení schválilo 14 členů zastupitelstva, 0 bylo proti, 0 se zdrželo hlasování.
Ad 16) Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,55.
Zapsal: Fiala

Ověřovatelé zápisu: p. Peštál………………………..

………………………………………
František Hlaváček, starosta
Přepsáno: 2005-12-28

Zach…………………………….

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

