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USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Křelov-Břuchotín
konaného dne 28. března 2013 v úřadovně OÚ v Břuchotíně
I. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Rozpočtové opatření č. 1/2013.
Rozpočtové opatření č. 2/2013.
Inventarizační zápis o výsledku řádné inventarizace majetku a závazků podle zákona č.
563/1991 Sb. ze dne 31.12.2012.
Vnitřní směrnici Obce Křelov-Břuchotín č. 1/2013 – Zásady pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu obce.
Rozhodnutí Krajské úřadu Ol. kraje o správním deliktu, kterého se Obec dopustila tím, že
v období od 1.1.2011 do 20.1.2011 hospodařila bez schváleného rozpočtu i bez pravidel
rozpočtového provizoria.
Byla stanovena pokuta ve výši 2000,- Kč za správní delikt a 1000,- Kč náklady řízení.
Informaci o zřízení účtu Obce Křelov-Břuchotín u České národní banky Ostrava od
11.3.2013 – č.ú. 94-8317811/0710.
Dne 8. června 2013 proběhne sběrová sobota – svoz nebezpečného a objemného odpadu.
Břuchotín - od 8.00 do 8.30 h
Křelov
- od 8.45 – 10.00 h.

II. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Zápis a Usnesení z jednání ZO 1/2013.
Program zasedání ZO 2/2013.
Jako první bod jednání projednat žádost paní Larisy Zankerové z bodu Různé (bod
jednání 7.6.) - Stanovisko SK k přístavbě sklad. prostor, Larisa Zankerová, Sadová 67
Smlouvu o zřízení věcného břemene u nově zřízených přípojek mezi Obcí a SMP Net
s.r.o. Ostrava (STL Plynovod – Roman Matěj).
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za částku 1210,- (včetně DPH) na dobu neurčitou.
Smlouvu o zřízení věcného břemen mezi Obcí a SMP Net s.r.o. Ostrava (plynovodní
přípojka STL na pozemku parc.č. 503/5 k.ú. Křelov - ul. Večeřova).
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za částku 121,- (včetně DPH) na dobu neurčitou.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí a
Statutárním městem Olomouc, z důvodu realizace investiční akce „Moravská cyklotrasa
na území ORP Olomouc“ parc.č. 404/3 ostatní plocha v k.ú. Řepčín, v rozsahu 2 m2.
Věcné břemeno bude spočívat v právu umístění a provozování cyklostezky na dotčené
části pozemku a v právu vstupu a vjezdu na tento pozemek za účelem jejího umístění,
provozování, provádění oprav a údržby. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou
a bezúplatně. Náklady spojené s vyhotovením GP a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad práva do katastru nemovitostí ponese obec.
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí a Statutárním městem Olomouc,
z důvodu stavby cyklostezky na pozemku parc.č. 1001/2 k.ú. Křelov o výměře 4 m2.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8005626/VB/01 Křelov-Břuchotín,
Družby, Dostál-nové NNk uzavřené mezi Obcí a ČEZ Distribuce a.s.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2000,- Kč.
Smlouvu o zřízení práva věcného břemene mezi Obcí a Miloslavou Zifčákovou na vedení
vody a právo vstupovat na pozemek parc.č. 169/1, 170 a 171/1, ostatní plocha, k.ú.
Břuchotín, za účelem údržby a opravy tohoto vedení.
Věcné břemeno se zřizuje za cenu 1000,- Kč a je zřizováno na dobu neurčitou.
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10. Rozpočtové opatření č. 3/2013.
11. Vnitřní směrnici Obce Křelov-Břuchotín č. 2/2013 – Stanovení výše úhrad za služby
poskytované Obcí – Dodatek ke směrnici č. 6/2012 z 10.12.2012.
12. Příspěvek Hasičům Břuchotín na dětské hřiště v Břuchotíně ve výši 40 070,- Kč.
13. Právní kancelář Mgr.Ing. Konečného, Olomouc, zastupováním Obce v právních
záležitostech.
13. Že obec Křelov-Břuchotín bude zakladatelem MAS Moravská cesta, o.p.s.

III. Zastupitelstvo obce s o u h l a s í :
1. S transformací občanského sdružení Moravská cesta (Litovelsko – Pomoraví), o.s., jehož
je obec Křelov-Břuchotín členem, na obecně prospěšnou společnost MAS Moravská
cesta, o.p.s.

IV. Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
1. Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene u nově zřízených přípojek mezi
Obcí a SMP Net s.r.o. Ostrava (STL Plynovod – Roman Matěj).
2. Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemen mezi Obcí a SMP Net s.r.o.
Ostrava (plynovodní přípojka STL na pozemku parc.č. 503/5 k.ú. Křelov – ul. Večeřova).
3. Starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí a
Statutárním městem Olomouc, z důvodu realizace investiční akce „Moravská cyklotrasa
na území ORP Olomouc“ parc.č. 404/3 ostatní plocha v k.ú. Řepčín, v rozsahu 2 m2.
4. Starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí a Statutárním městem
Olomouc, z důvodu stavby cyklostezky na pozemku p.č. 1001/2 k.ú. Křelov o vým. 4 m2.
5. Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8005626/VB/01 KřelovBřuchotín, Družby, Dostál-nové NNk uzavřené mezi Obcí a ČEZ Distribuce a.s.
6. Starostu podpisem Smlouvy o zřízení práva věcného břemene mezi Obcí a Miloslavou
Zifčákovou na vedení vody a právo vstupovat na pozemek parc.č. 169/1, 170 a 171/1,
ostatní plocha, k.ú. Břuchotín, za účelem údržby a opravy tohoto vedení.

V. Zastupitelstvo obce z a m í t á :
1. Návrh přístavby skladových prostor (Larisa Zankerová) na pozemku parc.č. 1022/10 k.ú.
Křelov dle předložené výkresové situace vypracované Ing.arch. Janem Šmoldasem
v 3/2013.

V Křelově dne 5. 4. 2013

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

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

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

