Výsledky projednávání jednotlivých bodů programu zastupitelstva obce
Křepice na zasedání konaném 27. března 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
















program zasedání
ověřovatele zápisu
rozhodnutí Rady obce
na základě schválených podmínek pro vyplacení finančního příspěvku pro žáky 1.
třídy ZŠ v Křepicích ze dne 31. ledna 2013 rozhodla rada obce dne 23. ledna 2018 o
vyplacení příspěvku v částce 5.000 Kč na žáka.
vyvěšení záměru na prodej části pozemku p. č. 426/1 (st. 692 a 426/98) a p. č. 2343/4
(2343/114)
uzavření Smluv o společném postupu a smlouvách budoucích směnných
Inventarizační zprávu za rok 2017
Roční účetní závěrku obce Křepice za rok 2017 a výsledek hospodaření za rok 2017
ve výši 6.226.437,60
Závěrečný účet za rok 2017 bez výhrad
záměr na zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 2343/4 plynárenské zařízení
k rodinnému domu
výši a výplatu odměn za vytříděný odpad za rok 2017
jako vítěze výběrového řízení u veřejné zakázky malého rozsahu „Křepice – Dopravní
automobil“ firmu CARent a.s., Bělohorská 4317/46, Židenice, 636 00 Brno, IČ:
63485885 za cenu 899.175,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Jediným
hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena
financování akce „Křepice – Dopravní automobil“ z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:



podpisem Smluv o společném postupu a smlouvách budoucích směnných
podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:



Zprávu o činnosti rady
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Zastupitelstvo obce zamítá:


prodej pozemků p. č. 471/6 a 471/18
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Výsledky projednávání jednotlivých bodů programu zastupitelstva obce
Křepice na zasedání konaném 27. března 2018
Zastupitelstvo obce volí:


na základě zákon č. 6/2002 Sb., § 64 přísedícího okresního soudu

Zastupitelstvo obce souhlasí:



s hospodařením obce Křepice za rok 2017
se zapůjčením komunikací

……………………………………

……………………………………

František Hlaváček, starosta obce

Mgr. Jiří Nečas, místostarosta obce
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