OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 22. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 25. 7. 2006
Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí Horáková, pí Rozkydalová, Ing. Nejezchleb, p. List,
Ing. Laichman, p. Partyka, p. Zach, p. A. Vintrlík, pí Valová
Omluveni: Ing. R.Vintrlík, p. Peštál
Nepřítomni: p. Putna, p. Maťa
Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. zpráva o činnosti rady
4. prodej pozemků na RD – výše příspěvku na inženýrské sítě
5. prodej plynárenského zařízení
6. stanovení počtu členů nového zastupitelstva
7. darovací smlouva na sklep
8. došlá pošta
9. diskuse
10. usnesení
11. závěr
Ad 1) Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany a seznámil je s programem
zasedání. Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 20.05 v zasedací síni OÚ. Předsedajícím
zasedání byl starosta p. Hlaváček, zapisovatelem byl RNDr. Fiala.
Zasedání se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva, zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné.
Ad 2) Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise a ověřovatele zápisu, 11 hlasovalo pro,
0 proti, 0 se zdrželo.
Návrhová komise: pí Horáková, Ing. Laichman
Ověřovatelé zápisu: p. A. Vintrlík, p. Partyka
Ad 3) Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání zastupitelstva přednesl RNDr. Fiala. Ke
zprávě nebyly žádné dotazy ani připomínky.
Ad 4) Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků na rodinné domy za cenu 15 Kč/m2 a
příspěvek stavebníků na vybudování inženýrských sítí ve výši 145 Kč/m2 .
Ad 5) Zastupitelstvo schválilo prodej plynárenského zařízení v Horním záhumí společnosti
RWE-JMP.
Ad 6) Zastupitelstvo stanovilo počet členů příštího zastupitelstva na 15.
Ad 7) Zastupitelstvo schválilo přijetí daru Pavla Papeže – částečně zasypaný sklep v Horním
záhumí.
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• Policie ČR, OOP Hustopeče – žádost o sdělení případných informací k chystanému
konání srazu neonacistů, který se má konat na území policejního okrsku Hustopeče,
č.j. 376/06. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí informací, pokud mu budou známy.
• Žádost stárků ročníku 1988 o finanční příspěvek na zajištění hodů 2006, č.j. 374/06.
Ing.Nejezchleb navrhl poskytnutí příspěvku jen v případě finanční ztráty.
Ad 9)
• Členové TJ Sokol vystoupili s požadavkem na vybudování zavlažování hřiště v ceně
200 000 Kč. Starosta odpověděl, že tento výdaj není plánován v rozpočtu na rok 2006
a tedy pravděpodobně nebude možná realizace. Požádal TJ Sokol o předložení
podrobnější dokumentace.
• P. Zach navrhl umístění sběrného kanálu (vpusti) pro případnou povodeň v ulici
Řadovky v prostoru, kde dochází pravidelně k naplavení hlíny. Starosta odpověděl, že
rada obce tento problém řešila a vpusť bude vybudována.
Ad 10)

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Křepice č. 22 ze dne 25. 7. 2006
Zastupitelstvo obce:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti rady.
Schvaluje prodej pozemku na stavbu rodinných domků za cenu 15 Kč/m2 .
Schvaluje příspěvek stavebníků na vybudování inženýrských sítí ve výši 145 Kč/m2
formou písemné dohody.
Schvaluje prodej 35/100 movité části plynárenského zařízení za cenu 20 000 Kč dle
smlouvy.
Schvaluje a souhlasí s darováním 65/100 movité části plynárenského zařízení
v hodnotě 44 570 Kč.
Stanovuje počet 15 členů zastupitelstva obce pro volby 2006
Schvaluje dar (darovací smlouvu) části sklepa stojícího na obecním pozemku od p.
Pavla Papeže, Křepice č. 184.
Schvaluje poskytnutí příspěvku na hody v případě finanční ztráty.

Usnesení bylo zastupitelstvem schváleno, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ad 11) Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.50.
Zapsal: Fiala
Ověřovatelé zápisu: p. A. Vintrlík…………………..

p. Partyka:…………………………..

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

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

Přepsáno 2006-08-01

