USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Křelov–Břuchotín
konaného dne 23. června 2016 v úřadovně OÚ v Břuchotíně

I. Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
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Zápis a Usnesení z jednání ZO 2/2016.
Program zasedání ZO 3/2016.
Přijetí dotace od Olomouckého kraje, z dotačního titulu Obnova staveb drobné
architektury místního významu ve výši 31000,- Kč na akci „Restaurování kamenného
památníku v Břuchotíně, parc.č. 89“.
Smlouvu mezi Obcí a Olomouckým krajem na akci „Restaurování kamenného památníku
v Břuchotíně, parc.č. 89“ ve výši 31000,- Kč, poskytnutou z dotačního titulu Obnova
staveb drobné architektury místního významu.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu č. IP-12-8018792/2 mezi Obcí a ČEZ Distribuce a.s. zasoupena f.
EMONTAS spol.s.r.o. Olomouc.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. SoBS/01 Křelov,Marie Kudeříkové,RD,Spurný- kNN
(IP-12-8018693) mezi Obcí a ČEZ Distribuce a.s. zast. f. ELPREMONT elektromontáže
s.r.o.
Smlouvu o dílo mezi Obcí a f. BMH spol.s.r.o., Olomouc-Chválkovice, na akci „KřelovBřuchotín, oprava dešťové kanalizace“ na ul. Večeřova.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Křelov, Ondříčkova, Peřina-nová
DTS, NNk, IV-12-8007625/VB/01 mezi Obcí a ČEZ Distribuce.
Jednorázové náhrada za věcné břemeno činí 5300,- Kč + DPH, tj. celkem 6413,- Kč.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí a Otakarem Rozmanem, Mařákova 17, Břuchotín,
na část pozemku parc.č. 206/4 k.ú. Břuchotín, o výměře 20 m2 za cenu 10600,- Kč.
Poplatek spojený s podáním návrhu na vklad na katastr a GP uhradí kupující.
Poplatníkem daně z nabyté nemovité věci je kupující.
Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Obcí a sourozenci Kalvovými.
Směňuje se část pozemku Obce parc.č. 236 k.ú. Křelov o výměře 570 m2, za část
pozemku sourozenců Kalvových parc.č. 271/4 k.ú. Křelov o výměře 570 m2.
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi Obcí a Ing. Johanou
Otrubovou, auditorkou na rok 2016, za cenu 10.000,- Kč bez DPH za r. 2015.
Smlouvu o nakládání s odpady mezi Obcí a f. Viking Group s.r.o., Praha.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8010734/001,“Křelov, Ondříčkova,PeřinaNNk“ mezi Obcí a Čez Distribuce a.s., zast. f. ELMO-SA spol.s.r.o.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně.
Jednorázová náhrada se sjednává ve výši 2000,- Kč + DPH, celkem 2420,- Kč.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8010469/001,“Křelov, Za Chaloupkami,
Hrubý-NNk“ mezi Obcí a Čez Distribuce a.s., zast. f. ELMO-SA spol.s.r.o.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně.
Jednorázová náhrada se sjednává ve výši 1000,- Kč + DPH, celkem 1210,- Kč.
Výsledek hospodaření obce Křelov-Břuchotín za rok 2015, bez výhrad.
Účetní závěrku obce Křelov-Břuchotín za rok 2015, bez výhrad.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 s tím, že byly zjištěny
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chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:
Obec neúčtovala o dohadu na investiční dotaci z ROP regionu soudržnosti Střední
Morava na projekt: Revitalizace návsi Břuchotín-návrat k tradicím.
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Křelov-Břuchotín za rok 2015 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez
výhrad a přijímá tato opatření:
Obec bude účtovat na dohadné položky o investičních dotacích ve výši
předpokládaného nároku v návaznosti na uznatelné výdaje projektu.
Výsledek hospodaření Základní a mateřské školy Křelov-Břuchotín s výsledkem
+ 97 383,13 Kč.
Účetní závěrku Základní a Mateřské školy Křelov-Břuchotín za rok 2015.
Žádost Základní a mateřské školy Křelov-Břuchotín o převedení nevyčerpaných
finančních prostředků za rok 2014 ve výši 97 383,13 Kč do rezervního fondu.
Prodej pozemku parc.č. 791/10 k.ú. Křelov o výměře 881 m2 za celkovou kupní cenu
1,060.050,- Kč za splnění podmínek Obce:
1) ½ celkové kupní ceny bude uhrazena ihned při podpisu kupní smlouvy na účet
Obce Křelov-Břuchotín.
2) ½ celkové ceny bude uhrazena do 31.12.2016 na účet Obce Křelov-Břuchotín.
Vyvěšení ZÁMĚRU na pronájem pozemku parc.č. 126/22 k.ú. Křelov o výměře 356 m2,
na dobu 5-ti let.
ZÁMĚR na pronájem předzahrádky na ul. Ovesná 1, Křelov, o výměře cca 100 m2.
Jmenování členů ve Školské radě za Obec Křelov-Břuchotín – Ing. Jana Kalavská,
Marie Škavronková.

II. Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
Starostu podpisem Smlouvy mezi Obcí a Olomouckým krajem na akci „Restaurování
kamenného památníku v Břuchotíně, parc.č. 89“ ve výši 31000,- Kč, poskytnutou
z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu.
2. Starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-8018792/2 mezi Obcí a ČEZ
Distribuce a.s. zast. f. EMONTAS spol.s.r.o. Olomouc.
3. Starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. SoBS/01 Křelov,Marie Kudeříkové,
RD,Spurný- kNN (IP-12-8018693) mezi Obcí a ČEZ Distribuce a.s. zast. f.
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
4. Starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi Obcí a f. BMH spol.s.r.o., OlomoucChválkovice, na akci „Křelov-Břuchotín, oprava dešťové kanalizace“ na ul. Večeřova.
5. Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Křelov,
Ondříčkova,Peřina-nová DTS, NNk, IV-12-8007625/VB/01 mezi Obcí a ČEZ Distribuce.
6. Starostu podpisem Kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí a Otakarem Rozmanem,
Mařákova 17, Břuchotín, na část pozemku parc.č. 206/4 k.ú. Břuchotín, o výměře 20 m2.
7. Starostu podpisem Směnné smlouvy mezi Obcí a sourozenci Kalvovými.
8. Starostu podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi Obcí a Ing.
Johanou Otrubovou (auditorkou) na rok 2016.
9. Starostu podpisem Smlouvy o nakládání s odpady mezi Obcí a f. Viking Group s.r.o.,
Praha
10. Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8010734/001,“Křelov,
Ondříčkova,Peřina-NNk“ mezi Obcí a Čez Distribuce a.s., zast. f. ELMO-SA spol.s.r.o.
1.

11. Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8010469/001,“Křelov,
Za Chaloupkami,Hrubý-NNk“ mezi Obcí a Čez Distribuce a.s., zast. f. ELMO-SA
spol.s.r.o.
12. Starostu podpisem Kupní smlouvy mezi Obcí a Ing. Milanem Axmanem za pozemek
parc.č. 791/10 k.ú. Křelov o výměře 881 m2.

III. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
Rozpočtové opatření č. 3/2016.
Rozpočtové opatření č. 4/2016.
Rozpočtové opatření č. 5/2016.
Zprávu o zjištěních z provedeného auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole v obci Křelov-Břuchotín, ev. č. 2/2015.
5. Výsledek veřejnoprávní kontroly a finanční kontroly vykonané u Základní školy a
Mateřské školy Křelov-Břuchotín.
6. Rozbor hospodaření Základní a Mateřské školy Křelov-Břuchotín za rok 2015.
7. Inventarizační zprávu Základní a Mateřské školy Křelov – Břuchotín za rok 2015.
8. Inventarizační zápis obce za rok 2015.
9. Informaci o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek (část
pozemku parc.č. 783/1 k.ú. Křelov o výměře cca 910 m2) na Obec Křelov-Břuchotín.
10. Zápis Kontrolního výboru obce Křelov-Břuchotín.
11. Zápis Finančního výboru obce Křelov-Břuchotín.
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V Křelově dne 1.7.2016

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

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

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

