USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Křelov–Břuchotín
konaného dne 16.3. 2017 v úřadovně OÚ v Břuchotíně

I. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Zápis a Usnesení z jednání ZO 6/2016.
Program zasedání ZO 1/2017.
Smlouvu č. 2017002-Ž – zpracování žádosti o dotaci na akci „Oprava hlavní páteřní
komunikace hřbitova v Křelově“ mezi Obcí a f. TIZZI engineering s.r.o. Kroměříž.
4. Smlouvu o zřízení VB-služebnosti č. IP-12-8017592/VB/1 Křelov, PodPevnůstkou, RD,
Vlašaný-kNN, mezi Obcí a ČEZ Distribuce a.s. zastoupena f. ELPREMONT
elektromontáže s.r.o.
Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene činí 1000,- Kč + DPH.
5. Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IP-12-8011419/VB/1 Křelov,Večeřova, Pilát –
úprava kNN mezi Obcí a ČEZ Distribuce, a.s., zast. f. ELPREMONT elektromontáže
s.r.o.
Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene činí 2000,- Kč + DPH.
6. Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi Obcí a TextilEco a.s. – sběr oděvů,
obuvi a textilu.
7. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi Obcí a Ing. Johanou
Otrubovou, auditorkou, na dobu neurčitou, za cenu 10.000,- Kč + DPH.
8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8013419 Křelov,Krátká,6RD,Schmidt – úprava kNN / VB01
mezi Obcí a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou f. Profiprojekt s.r.o. Frýdek-Místek.
9. Navýšení finančního daru Obce z 5000,- Kč na 6000,- Kč pro FK Břuchotín.
10. Odkup částí pozemků v k.ú. Křelov, potřebnou na výstavbu kanalizace a ČOV:
Bundil Miloslav
parc.č. 1002/29
19 m2
Zlámal Miroslav
parc.č. 1002/28
58 m2
Zapletal Miloslav
parc.č. 1002/21
27 m2
za cenu 100,- Kč/m2.
11. Finanční dar Obce pro RC Křelovský kaštánek na pořízení keramické pece a
hrnčířského kruhu ve výši 44 000,- Kč
12. Návrh majitelů RD MUDr. Aujeská Dana – parc.č. 1029/5, Hamplová Dagmar – parc.č.
1029/4 a manž. Filovi – parc.č. 1029/3 vše k.ú. Křelov) majetkoprávního řešení převodu
nezbytné části pozemku za účelem dobudování místní komunikace na ul. Nová za
podmínky, že vlastníci pozemků v případě budování dalších sítí umožní vstup na
pozemek.
Vlastníci pozemků si zaplatí vyhotovení GP, GP zadá vypracovat Obec.
13. Záměr na prodej pozemku parc.č. 234/5 k.ú. Břuchotín, cca 1750 m2.
1.
2.
3.

II. Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
1.

Starostu podpisem Smlouvy č. 2017002-Ž – zpracování žádosti o dotaci na akci „Oprava
hlavní páteřní komunikace hřbitova v Křelově“ mezi Obcí a f. TIZZI engineering s.r.o.
Kroměříž.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Starostu podpisem Smlouvy o zřízení VB-služebnosti č. IP-12-8017592/VB/1 Křelov,
Pod Pevnůstkou,RD,Vlašaný-kNN, mezi Obcí a ČEZ Distribuce a.s. zastoupena f.
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
Starostu podpisem Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IP-12-8011419/VB/1 Křelov,
Večeřova, Pilát – úprava kNN mezi Obcí a ČEZ Distribuce, a.s., zast. f. ELPREMONT
elektromontáže s.r.o.
Starostu podpisem Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi Obcí a f.
TextilEco
Starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi Obcí a Ing.
Johanou Otrubovou (auditorkou) na dobu neurčitou.
Starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8013419/Křelov, Krátká, 6RD, Schmidt –
úprava kNN / VB01 mezi Obcí a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou f. Profiprojekt s.r.o.
Frýdek-Místek.
Starostu podpisem kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí a panem Miloslavem Bundilem,
Miroslavem Zlámalem a Miloslavem Zapletalem, na části jejich pozemků, potřebných
k vybudování kanalizace a ČOV Křelov-Břuchotín.
Starostu jednáním s f. TIZZI ve věci snížení cenovou nabídky na zpracování žádosti o
dotaci z výzvy IROP MAS na projekt počítačové učebny ZŠ.

III. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozpočtové opatření č. 13/2016.
Zprávu o zjištěních z provedeného auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole v obci Křelov-Břuchotín, ev. č. 2/2016.
Inventarizační zápis obce za rok 2016.
Inventarizační zprávu Základní a Mateřské školy Křelov – Břuchotín za rok 2016.
Výsledek veřejnoprávní kontroly a finanční kontroly vykonané u Základní školy a
Mateřské školy Křelov-Břuchotín za rok 2016
Vyhodnocení výsledků společného jednání o ÚP Křelov-Břuchotín
Rozpočtové opatření č. 1/2017.
Rozpočtové opatření č. 2/2017.

V Křelově dne 23.3.2017

…………………………………….
Ing. Jana Kalavská
1. místostarostka

……………………………………
Marie Škavronková
2. místostarostka

…………………………………….
Jiří Spurný
starosta obce

