USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Křelov–Břuchotín
konaného dne 22.6.2017 v zasedací místnosti OÚ v Křelově

I. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
Zápis a Usnesení z jednání ZO 1/2017.
Program zasedání ZO 2/2017.
Smlouvu mezi Obcí a TIZZI engineering s.r.o. na organizační zajištění výběrového řízení
k projektu „Restaurátorský záměr na obnovu architektury Kaple Nejsvětější Trojice
v Břuchotíně“.za částku 15.000,- Kč bez DPH.
4. Smlouvu mezi Obcí a TIZZI engineering s.r.o. na organizační zajištění výběrového řízení
k projektu „Rekonstrukce místních komunikací ul. Sadová“ za částku 19.000,- Kč bez
DPH.
5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2/15 mezi Obcí a Ing. Jarmilou Filipovou na zajištění
činností v souvislosti s vícepracemi vyvolanými opakovaným veřejným jednáním podle
stavebního zákona č. 183/06 Sb., za částku 20.000,- Kč včetně DPH.
6. Smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí a Olomouckým krajem na bezúplatný
převod části pozemku parc. č. 783/1 v k.ú. Křelov o výměře 910 m².
7. Smlouvu o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-8020281/1 Křelov Večeřova Málek – příp. do 50m kNN, mezi Obcí a
ČEZ Distribuce, a.s., zast. f. Elektromontáže Blesk spol. s.r.o.
Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene činí 1.000,- Kč + DPH.
8. Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí a Rodinným centrem Křelovský
Kaštánek, z.s. na dobu 5-ti let za nájemné ve výši 1,- Kč měsíčně včetně DPH.
9. Kupní smlouvu mezi Obcí a vlastníky pozemků Tomáš Matěj, manželé Filovi, Dagmar
Hamplová, MUDr. Dana Aujeská, Tereza Menschiková, manželé Homolkovi, manželé
Malí, Manželé Ratajští, manželé Vařekovi, Jana Hegerová, Roman Matěj za účelem
dobudování místní komunikace na ul. Nová. Částka za každý celý odkupovaný pozemek
dle geometrického plánu č. 1005-18/2017 daného vlastníka činí 10,- Kč.
10. Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 7 mil. Kč na investiční akce Rekonstrukce
ulice Květinová, Rekonstrukce místních komunikací ul. Sadová, Restaurátorský záměr na
obnovu architektury kaple Nejsvětější Trojice v Břuchotíně, se splatností do 30.6.2018,
s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,23 %, bez zajištění.
11. Kupní smlouvu mezi Obcí a FND Development s.r.o. na pozemek parc.č. 264/5 v k.ú.
Břuchotín za celkovou částku 874.500,- Kč.
12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8013419/Křelov, Krátká, 6RD, Schmidt –
úprava kNN/VB01. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
13. Smlouva o dílo mezi Obcí a STRABAG a.s. na komplexní zhotovení stavby
„ Rekonstrukce ulice Květinové“, cena díla je 7.849.502,93 Kč včetně DPH.
14. Smlouva o dílo Obcí a MODOS spol. s.r.o. na provedení stavby
„Rekonstrukce místních komunikací ul. Sadová“, za cenu díla ve výši 6.630.614,63 Kč
včetně DPH.
15. Smlouvu mezi Obcí a RESTA s.r.o. na provedení stavby „Restaurátorský záměr na
Obnovu architektury Kaple Nejsvětější Trojice v Břuchotíně. Cena díla 445.587,- včetně
DPH.
1.
2.
3.

16. Výpověď smlouvy o kontrolní činnosti uzavřené dne 1.6.2007 a jejího dodatku ze dne
24.8.2007 mezi Obcí a Ing. Johanou Otrubovu.
18. Smlouvu o kontrolní činnosti mezi Obcí a Ing. Markétou Pejzlovou, na dobu neurčitou,
cena za rok činí 23.000,- Kč včetně DPH.
19. Výsledek hospodaření obce Křelov-Břuchotín za rok 2016, bez výhrad.
20. Účetní závěrku obce Křelov-Břuchotín za rok 2016, bez výhrad.
21. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s tím, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
22. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Křelov-Břuchotín za rok 2016 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez
výhrad.
23. Výsledek hospodaření Základní a Mateřské školy Křelov-Břuchotín s výsledkem 0 Kč.
24. Účetní závěrku Základní a Mateřské školy Křelov-Břuchotín za rok 2016.
25. Cenu víceprací při opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Křelov –
Břuchotín ve výši 82.000,- Kč bez DPH.
26. Pořízení studie na modernizaci budovy Mateřské školy Křelov – Břuchotín.

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

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Starostu podpisem mezi Obcí a TIZZI engineering s.r.o. na organizační zajištění
výběrového řízení k projektu „restaurátorský záměr na obnovu architektury Kaple
Nejsvětější Trojice v Břuchotíně“, za částku 15.000,- Kč bez DPH.
Starostu podpisem Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2/15 mezi Obcí a Ing. Jarmilou
Filipovou na zajištění činností v souvislosti s vícepracemi vyvolanými opakovaným
veřejným jednáním podle stavebního zákona č. 183/06 Sb., za částku 20.000,Kč včetně DPH.
Starostu podpisem Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Obcí a Olomouckým
krajem na bezúplatný převod části pozemku parc. č. 783/1 v k.ú. Křelov o výměře 910
m².
Starostu podpisem Smlouvu o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o
právu provést stavbu č. IP-12-8020281/1 Křelov Večeřova Málek – příp. do 50m kNN
mezi Obcí a ČEZ Distribuce, a.s., zast. f. Elektromontáže Blesk spol. s.r.o.
Starostu podpisem Smlouvy o nájmu mezi Obcí a Rodinným centrem Křelovský
Kaštánek, z.s., na dobu 5-ti let za nájemné ve výši 1,- Kč měsíčně včetně DPH.
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 mezi Obcí a vlastníky pozemků Tomáš Matěj,
manželé Filovi, Dagmar Hamplová, MUDr. Dana Aujeská, Tereza Menschiková,
manželé Homolkovi, manželé Malí, Manželé Ratajští, manželé Vařekovi, Jana Hegerová,
Roman Matěj za účelem dobudování místní komunikace na ul. Nová.
Částka za každý celý odkupovaný pozemek dle geometrického plánu č. 1005-18/2017
daného vlastníka činí 10,- Kč.
Starostu podpisem smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 7 mil. Kč na
investiční akce Rekonstrukce ulice Květinová, Rekonstrukce místních komunikací ul.
Sadová, Restaurátorský záměr na obnovu architektury kaple Nejsvětější Trojice
v Břuchotíně, se splatností do 30.6.2018, s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,23 %, bez
zajištění.
Starostu podpisem Kupní smlouvy mezi Obcí a FND Development s.r.o. na pozemek

parc. č. 264/5 v k.ú. Břuchotín za celkovou částku 874.500,- Kč.
10. Starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – s
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-8013419/Křelov, Krátká, 6RD,
Schmidt – úprava kNN/VB01. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu.
11. Starostu Podpisem smlouvy o dílo mezi Obcí a STRABAG a.s. na komplexní zhotovení
stavby „ Rekonstrukce ulice Květinové“, cena díla je 7.849.502,93 Kč včetně DPH.
12. Starostu podpisem Smlouva o dílo Obcí a MODOS spol. s.r.o. na provedení stavby
„Rekonstrukce místních komunikací ul. Sadová“, za cenu díla ve výši 6.630.614,63 Kč
včetně DPH.
13. Starostu podpisem smlouvy mezi Obcí a RESTA s.r.o. na provedení stavby
„Restaurátorský záměr na obnovu architektury Kaple Nejsvětější Trojice v Břuchotíně,
za cenu díla 445.587,- včetně DPH.
14. Starostu podpisem smlouvy o kontrolní činnosti mezi Obcí a Ing. Markétou Pejzlovou,
na dobu neurčitou, cena za rok činí 23.000,- Kč včetně DPH.
15. Starostu podpisem Dodatku smlouvy mezi Obcí a knesl kynčl architekti s.r.o. na
vícepráce spojené s opakovaným projednání návrhu Územního plánu Křelov– Břuchotín.
16. Starostu k přípravě podání žádosti o dotaci na pořízení popelnic na tříděný odpad do
domácností v obci Křelov –Břuchotín.
17. Určeného zastupitele a starostu zároveň, aby projednal s příslušnými dotčenými orgány a
zpracovatelem územního plánu Křelov-Břuchotín, aby návrh územního plánu byl v části
plochy D35, část parcely č. 802 k.ú. Křelov, řešen stejně jako stávající platný územní
plán Křelov - Břcuhotín.

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

Rozpočtové opatření č. 3/2017.
Rozpočtové opatření č. 4/2017.
Rozpočtové opatření č. 5/2017.
Rozbor hospodaření Základní a Mateřské školy Křelov-Břuchotín za rok 2016.
Zápis Finančního výboru obce ze dne 20.6.2017 .

IV. Zastupitelstvo obce zamítá:
1. Žádost o poskytnutí finančního daru pro Linku bezpečí, z.s.

V. Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
1. S návrhem Vyhodnocením výsledků veřejného projednání v částech, týkajících se
budoucího využití komunikace D35 po realizaci její přeložky.

V Křelově dne 28.6.2017
…………………………………….
Ing. Jana Kalavská
1. místostarostka

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

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

