USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Křelov–Břuchotín
konaného dne 29. března 2016 v zasedací místnosti OÚ v Křelově
I. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Zápis a Usnesení z jednání ZO 1/2016.
Program zasedání ZO 2/2016.
Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí a statutárním městem Olomouc na zabezpečení výkonu
působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací orgány
statutárního města namísto orgánů obce.
Bez finanční kompenzace a na dobu neurčitou.
Smlouvu mezi stavebníky na ulici Krátká a Obcí s úpravami a to, že kanálové vpuště
vybudují a uhradí stavebníci, datum dokončení stavby do 31.12.2020.
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty mezi Obcí a Ing. Filipem
Hlavinkou na parc. č. 126/20 v k.ú. Křelov. Zřizuje se bezúplatně a na dobu neurčitou.
Podání žádosti na IROP na rekonstrukci přilehlých ploch komunikace III. třídy ulice
Večeřova a rekonstrukci přilehlých ploch komunikace II. třídy ulice Květinová.
Volební řád školské rady Základní a mateřské školy Křelov – Břuchotín s počtem 6
členů.
Poskytnutí finančního příspěvku TJ. Sokol Křelov ve výši 5.000,- Kč na pořádaný
příměstský tábor v Křelově.

II. Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
1. Starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a statutárním městem
Olomouc na zabezpečení výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací orgány statutárního města namísto orgánů obce.
2. Starostu podpisem Smlouvu mezi stavebníky na ulici Krátká a Obcí.
3. Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty mezi
Obcí a Ing. Filipem Hlavinkou.

III. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1.
2.

Rozpočtové opatření č. 2/2016.
Inventarizační zápis o výsledku řádné inventarizace majetku a podle zákona č. 563/1991
Sb. ke dni 31.12.2015.

V Křelově dne 4.4.2016
…………………………………….
Ing. Jana Kalavská
1. místostarostka
……………………………………
Marie Škavronková
2. místostarostka

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

