OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 20. 4. 2007
Přítomni: p. Maťa, RNDr.Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing.
Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí Valová, p. Zach
Omluveni: Ing. Vintrlík
Nepřítomni: 0
Program:
1. zahájení
2. návrhová komise a ověřovatelé zápisu
3. rozpočet obce, SKF, rozpočtový výhled
4. došlá pošta, žádosti
5. diskuse
6. návrh usnesení
7. závěr
ad 1) Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné občany a seznámil je s programem
zasedání. Zasedání bylo zahájeno v 19,30 hodin v zasedací síni obecního úřadu.
Předsedajícím byl starosta p. Maťa, zápis vyhotovil RND. Fiala.
Zasedání se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva, zastupitelstvo tedy bylo usnášeníschopné.
Ad 2) Zastupitelstvo schválilo členy návrhové komise a ověřovatele zápisu, 14 hlasovalo
pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrhová komise: pí Horáková, pí Rozkydalová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Koždoň, Ing. Kovařík
Ad 3)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení příjmů rozpočtu o 2.000 Kč za
poplatek za psy a navýšení výdajů o 2.000 Kč na veřejnou zeleň.
Rozpočet obce byl schválen dle návrhu upraveného o změny. Zastupitelstvo dále schválilo
fond SKF a rozpočtový výhled do roku 2010, 14 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se
zdrželo.
Ad 4)
• František Šibíček, Křepice 240 podal žádost o příspěvek na benefiční akci – fotbalové
utkání, jehož výtěžek bude věnován na onkologické pacienty, č.j. 274/07.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 10.000 Kč,
14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
• Zastupitelstvo projednalo revokaci bodu 20. usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva o
prodeji pozemku p.č. 422/82 v ceně 50 Kč/m2 s tím, že s kupujícími manželi
Horákovými byla dohodnuta cena 15 Kč/m2 (cena orné půdy). Po diskusi zamítlo
zastupitelstvo prodej této parcely, 13 hlasovalo pro, 1 proti, 0 se zdrželo.
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Starosta obce byl zastupitelstvem pověřen, aby zajistil písemné stanovisko bývalého
starosty p. Hlaváčka vysvětlující cenový rozdíl mezi nákupem pozemků na objížďce
v ceně 50 Kč/m2 a následným prodejem v ceně orné půdy 15 Kč/m2 ,
14 zastupitelů hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

Ad 5)
• P.Šibíček upozornil na problémy s parkováním v ulici Řadovky.
• Dále byla diskutována úprava parku v Podhajčí. Tyto úpravy bude dále projednávat
rada obce.
Ad 6)

USNESENÍ
zastupitelstva obce Křepice č. 5 ze dne 20. 4. 2007
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• rozpočet hospodaření obce na rok 2007, fond SKF a rozpočtový výhled do roku 2010
• poskytnutí příspěvku 10.000 Kč na benefiční fotbalové utkání

Zastupitelstvo obce ruší prodej pozemku p.č. 422/82 vyplývající z rozhodnutí zastupitelstva
o prodeji ze dne 27. 9. 2006.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit písemné vysvětlení cenového rozdílu
mezi nákupní a prodejní cenou stavebních pozemků od p. Hlaváčka.
Navržené usnesení bylo zastupitelstvem schváleno, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Ad 7) Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,30.
Zapsal: Fiala
Ověřovatelé zápisu: Ing. Koždoň:………………………

……………………………………….
Josef Maťa, starosta
Přepsáno: 2007-04-25

Ing. Kovařík:……………………

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

