Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 1. 12. 2006
Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing.
Kovařík, p. Partyka, p. Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí Valová, Ing. Vintrlík, p. Zach
Omluveni: Ing. Koždoň
Nepřítomni: 0
Program:
1. zahájení
2. volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. volba výborů a komisí zastupitelstva, zpráva o činnosti rady
4. odměny členů zastupitelstva
5. jednací řád zastupitelstva
6. odměna pro novorozence
7. rozpočtové provizorium
8. ustavení hlavní inventarizační komise
9. externí audit písemností
10. nabídka na odvoz odpadu
11. dodatek zadání změny č. 2 Územního plánu
12. prodej pozemku
13. rozpočtové opatření
14. došlá pošta
15. diskuse
16. usnesení
17. závěr
Ad 1) Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany a seznámil je s programem
zasedání. Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19,00 hodin v zasedací síni obecního úřadu.
Předsedajícím zasedání byl starosta p. Maťa, zapisovatelem byl RNDr. Fiala.
Zasedání se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva, zastupitelstvo tedy bylo usnášeníschopné.
Ad 2) Za členy návrhové komise byli navrženi Ing. Vintrlík a pí Horáková. Zastupitelstvo tuto
komisi jednomyslně schválilo.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Kovařík a p. Hanák.
Zastupitelstvo ověřovatele zápisu jednomyslně schválilo.
Ad 3) Zprávu o činnosti rady přednesl RNDr. Fiala. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy
ani připomínky. Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení těchto výborů a komisí a jejich personálním
obsazení takto:
• finanční výbor, předseda Ing. Koždoň, členové Mgr. Fialová, Ing. Vintrlík. 13
zastupitelů hlasovalo pro, 1 se zdržel a 0 bylo proti.
• kontrolní výbor, předseda p. Hanák, členové Ing. Kovařík, p. Příkazský. 12
zastupitelů hlasovalo pro, 2 se zdrželi a 0 bylo proti.
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kulturní a sociální komise, předseda pí Valová, členové p. Maťa , pí Rozkydalová. 14
zastupitelů hlasovalo pro, 0 se zdrželo a 0 bylo proti.
zástupci zřizovatele ve školské radě pí Horáková, p. Partyka, p. Rubeš. 13 zastupitelů
hlasovalo pro, 1 se zdržel, 0 bylo proti.

Ad 4) Zastupitelstvo schválilo odměny svým členům zastupitelstva ve výši odměn
odstupujícího zastupitelstva.
Odměny byly stanoveny takto:
• uvolněný starosta – plat určen mzdovými předpisy
• místostarosta – 8.720 Kč
• člen rady 2.240 Kč
• předseda komise nebo výboru – 1.260 Kč
• člen zastupitelstva – 760 Kč
Při hlasování bylo 8 zastupitelů pro, 3 se zdrželi a 3 byli proti.
Odměny předsedům výborů náleží až od prosince, odměny za listopad (náležející
zastupitelům od ustavujícího zasedání) budou vyplaceny v řádném termínu v měsíci prosinci
ve výši: místostarosta 8.720 Kč, člen rady 1.280 Kč a člen zastupitelstva 450 Kč.
Odměny včetně předsednictví nebo členství ve výborech a komisích náleží zastupitelstvu od
prosince a budou ve výši: místostarosta 8.720 Kč, radní – člen výboru nebo komise 2.040
Kč, radní – předseda výboru 2.240Kč, zastupitel-předseda výboru nebo komise 1.260 Kč,
zastupitel-člen výboru nebo komise 760 Kč. Zastupitelům bez členství ve výboru nebo komisi
náleží odměna ve výši 450 Kč.
Ad 5) Zastupitelstvo schválilo jednací řád zastupitelstva ve stejném znění jaký používalo
odstupující zastupitelstvo. Jednací řád byl schválen jednomyslně.
Ad 6) Starosta předal příspěvek 5.000 Kč rodičům novorozenců, kteří na něj měli podle
rozhodnutí zastupitelstva nárok. Příspěvek převzali 2 rodiče.
Ad 7) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu.
Rozpočtové provizorium bylo schváleno jednomyslně.
Ad 8) Zastupitelstvo schválilo složení hlavní inventarizační komise: Ing. Koždoň, p. Hanák,
p. Maťa, RNDr. Fiala, účetní obce. Toto složení schválilo zastupitelstvo jednomyslně.
Podružné inventarizační komise budou ustanoveny dle aktuální potřeby.
Ad 9) Zastupitelstvo schválilo zadání externího auditu na vedení písemností uchovávaných
na obecním úřadě v rozsahu 5 hodin a ceně 2.000 Kč.
Ad 10) Zastupitelstvo doporučilo k podpisu smlouvu o svozu komunálního i ostatního odpadu
s firmou Daňhel Klobouky, ale pověřilo starostu porovnáním cen s jinými nabídkami.
Ad 11) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo dodatek zadání změny č.2 Územního plánu
obce Křepice.
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u Nikolčic za podmínek uhrazení 80.000 Kč jako dotace na stavební místo, uhrazení nákladů
na připojení k inženýrským sítím a prodejní cena pozemku je 15 Kč/m2 a příspěvek 145
Kč/m2 . Prodej pozemku byl schválen jednomyslně.
Ad 13) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo rozpočtové opatření č. 11/2006, týkající se
přesunu mezi kapitolami rozpočtu – Podrobný rozpis je uveden v účetní evidenci.
Ad 14)
• RGV Břeclav, žádost o vyjádření k pokládce kabelu nízkého napětí na inženýrských
sítích, č.j. 605/06. Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí, vyjádření zpracuje OÚ.
• MŠ Křepice – žádost o schválení návrhů pro vyřazení z evidence majetku a žádost o
uzavření MŠ v době vánočních prázdnin , č.j. 575/06. Zastupitelstvo žádosti
jednomyslně schválilo.
• MŠ Křepice – žádost o schválení čerpání z fondu odměn, č.j. 576/06. Zastupitelstvo
žádost jednomyslně schválilo.
• Oddíl skautů Gaudete, žádost o pronájem místnosti nad hasičskou zbrojnicí, č.j.
591/06. Zastupitelstvo žádost jednomyslně schválilo.
• Oddíl skautů Gaudete, žádost o poskytnutí dotace na činnost ve výši 10.000 Kč, č.j.
597/06. Zastupitelstvo žádost jednomyslně schválilo.
• SDH Křepice- žádost o zapůjčení kulturního sálu na ples 13.1.2007, č.j. 601/06.
Zastupitelstvo žádost jednomyslně schválilo.
• SDH Křepice – žádost o příspěvek na zaplacení hudby na plese, č.j. 602/06.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo jednotný příspěvek organizacím na zaplacení
hudby ve výši 15.000 Kč.
Ad 15)
• Starosta obce navrhl zakoupení přívěsu vozíku za obecní automobil v ceně 14.000
Kč. Zastupitelstvo návrh schválilo.
• Starosta informoval zastupitele o úklidu na sběrném dvoře a postavení přístřešku na
odpad.
• Starosta navrhl vymalování obecního úřadu a drobné opravy v rámci údržby budovy.
• P. Papež navrhl opravu zastávky u školy. Starosta slíbil opravu v jarním období.
• Starosta informoval zastupitele o nutnosti opravy vodovodu na zdravotním středisku.
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USNESENÍ
Zastupitelstva obce Křepice č. 2 ze dne 1. 12. 2006
Zastupitelstvo obce Křepice schvaluje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zprávu o činnosti rady
kontrolní výbor ve složení: předseda p. Hanák, členové – p. Příkazský, Ing. Kovařík
finanční výbor ve složení: předseda Ing. Koždoň, členové Mgr. Fialová, Ing. Vintrlík
komise kulturní a sociální ve složení: předseda pí Valová, členové p. Maťa, pí
Rozkydalová
zástupce zřizovatele ve školské radě: pí Horáková, p. Partyka, p. Rubeš
výši odměn členů zastupitelstva na úrovni odstupujícího zastupitelstva
jednací řád obecního zastupitelstva
rozpočtové provizorium na rok 2007
prodej obecního pozemku p.č. 422/88 a 422/90
rozpočtové opatření č. 11/2006
příspěvek 10.000 Kč na provoz oddílu skautů
jednotný příspěvek na hudbu pro zájmové organizace při pořádání kulturních akcí ve
výši 15.000 Kč
směrnici o účetnictví a směrnici o oběhu účetních dokladů

Zastupitelstvo obce ustanovuje hlavní inventarizační komisi.
Zastupitelstvo obce uděluje pravomoc radě při schvalování rozpočtového opatření do 500.000
Kč a starostovi a účetní v rámci položek.
Usnesení bylo zastupitelstvem schváleno, 14 zastupitelů hlasovalo pro, 0 se zdrželo, 0 bylo
proti.

Ad 17) Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.05.

Zapsal: Fiala
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kovařík:………………………..

………………………………………
Josef Maťa, starosta
Přepsáno 2006-12-06

p. Hanák:………………………..

………………………………………….
RNDr. Bohumil Fiala, místostarosta

