OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 23. zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 27. 9. 2006
Přítomni: p. Hlaváček, RNDr. Fiala, pí Horáková, Ing. Laichman, p. List, Ing. Nejezchleb,
p.Partyka, p. Peštál, pí Rozkydalová, pí Valová, Ing. R. Vintrlík, p. Zach, p. A. Vintrlík
Omluveni: 0
Nepřítomni: p. Maťa, p. Putna
Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. zpráva o činnosti rady
4. změna č.2 územního plánu
5. nákup a prodej pozemků
6. financování závlah hřiště TJ Sokol
7. pronájem budovy bývalého kina
8. povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
9. rozpočtové opatření č.8/2006
10. ustanovení inventarizačních komisí
11. žádost o proplacení dovolené p. Hlaváčka
12. diskuse
13. usnesení
14. závěr
Ad 1) Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany a seznámil je s programem
zasedání.
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,35 v zasedací síni 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 se zdrželo, 0 bylo proti.
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.
Ke zprávě nabyly žádné dotazy ani připomínky.
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Ad 4) Zastupitelstvo schválilo návrh zadání č. 2 Územního plánu obce Křepice.
Ad 5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr nákupu pozemků na cestě mezi střediskem
firmy Zemos a Novou ulicí.
Dále schválilo nákup pozemku pod základním kamenem Památníku.
Schválilo také výkup pozemků 3 soukromých vlastníků na obecním hřišti.
Na závěr schválilo prodej části obecního pozemku pro rozšíření stavby p. A. Horákovi, č.p.29.
Ad 6) Zastupitelstvo schválilo financování investičního záměru závlahy hřiště TJ Sokol a
obecní hřiště.
Ad 7) Zastupitelstvo schválilo pronájem budovy bývalého kina paní Podrazské.
11 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.
Ad 8) Zastupitelstvo schválilo výjimku z počtu dětí v MŠ.
Ad 9) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 8/2006. Podrobný rozpis je uveden
v účetní evidenci.
Ad 10) Zastupitelstvo schválilo ustavení hlavní inventarizační komise.
Ad 11) Zastupitelstvo schválilo proplacení 10 dní nevyčerpané dovolené p. Hlaváčkovi.
Ad 12)
• Starosta informoval zastupitelstvo o problémech při výstavbě inženýrských sítí.
• Starosta dále informoval zastupitele o výjezdním zasedání zastupitelstva 13. 10.2006.
• Starosta hasičů p. Horák požádal o navýšení příspěvku na provoz hasičského sboru.
Starosta odpověděl, že příspěvek bude řešit až nové zastupitelstvo.
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USNESENÍ
Zastupitelstva obce Křepice č. 23 ze dne 27. 9. 2006
Zastupitelstvo obce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Bere na vědomí a schvaluje zprávu o činnosti rady.
Schvaluje návrh zadání pro vypracování změny č. 2 územního plánu obce Křepice.
Schvaluje záměr nákupu pozemků na cestě mezi střediskem firmy Zemos a ulicí
Novou (viz.příloha č.l).
Schvaluje výkup pozemku p.č. 356 (základní kámen Památníku).
Schvaluje výkup pozemků p.č. 337/3, 377/6 a 377/9 pro obecní hřiště.
Schvaluje prodej části obecního pozemku pro rozšíření stavby p. Antonínu Horákovi,
č.p. 29.
Schvaluje financování investičního záměru – závlahy hřiště TJ Sokol a obecní hřiště.
Schvaluje pronájem budovy bývalého kina paní Podrazské.
Uděluje výjimku z počtu dětí na jednu třídu MŠ v Křepicích.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2006:
- příspěvky na inženýrské sítě
- prodej pozemku na stavbu RD
- dotace na volby
- vybudování závlah na hřišti
Ustavuje hlavní inventarizační komisi ve složení:
Předseda: předseda kontrolní komise p. Peštál Jan
Členové: Hlaváček František, starosta
RNDr. Fiala Bohumil, místostarosta
List Jaroslav, předseda finanční komise
Hanáková Ludmila, účetní obce
Schvaluje proplacení 10 dnů dovolené p. Hlaváčkovi.

Usnesení bylo zastupitelstvem schváleno, 13 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ad 14) Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.30.
Zapsal: Fiala
Ověřovatelé zápisu: pí Rozkydalová………………..

pí Valová:…………………………..

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

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

Přepsáno 2006-10-02

