USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Křelov–Břuchotín
konaného dne 25. srpna 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.

9.

10.
11.
12.
13.

Zápis a Usnesení z jednání ZO 3/2016.
Program zasedání ZO 4/2016.
Smlouvu o dílo a obchodní podmínky mezi Obcí a INSTA CZ s.r.o. na zhotovení díla
„ III/4465 PRŮTAH OBCE Křelov – ULICE VEČEŘOVA“, za částku
9,029.378,90,- Kč včetně DPH.
Dodatek č.1 ke smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací Křelov – Břuchotín ze dne
28.7.2014 mezi Obcí a Moravská vodárenská a.s.
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu pozemků ze dne 23.4. 2015 mezi Obcí a
Pavlem Peřinou, Sadová 157/2 Křelov. Za roční nájemné 1.100,- Kč.
Smlouvu mezi Obcí a manželi Axmanovými na prodej pozemku parc.č. 791/10,
k.ú. Křelov o celkové výměře 881 m². Za celkovou částku 1,060.050,- Kč /881 m²
(tj.1.203,70 Kč/1m²).
Nájemní smlouvu o nájmu části pozemku mezi Obcí a Ivanou Latovou, Ovesná 1, Křelov
na 100 m² z parcely č. 940/2 v k.ú. Křelov. Za roční nájemné 100,- Kč za 100 m².
Nájemce se zavazuje v případě potřeby pronajímatele, že pozemek do 30-ti dnů od
vyzvání uvolní.
Nájemní smlouvu mezi Obcí a SITA CZ a.s. na část pozemku parc.č. 126/22
v k.ú. Křelov o výměře 356 m². Za roční nájemné 500,- Kč 356 m². Nájemní smlouva se
sjednává na dobu 5 – ti let.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8007625/VB/01,“Křelov, Ondříčkova ,
Peřina – nová DTS,NNk“ mezi Obcí a Čez Distribuce a.s. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně. Jednorázová náhrada se sjednává ve výši 6.413,- Kč včetně DPH.
Rozpočtové opatření č. 8/2016.
Obec nemá v současné době zájem o provozování Pošty Partner.
Dále obec požádá Českou poštu s.p. o přemístění současné pobočky na obecní úřad.
Vypracování studie proveditelnosti na výstavbu bytů pro seniory + 60 v Křelově.
Vnitřní směrnici Obce Křelov – Břuchotín č.1 – dodatek ke směrnici č. 6/2016
z 10.12.2012. A to, že stan je možné pronajmout pouze spolkům Obce Křelov
Břuchotín za částku 0,- Kč na 3 dny nebo občanům Obce Křelov – Břuchotín za částku
1.500,- Kč na 3 dny, kdy stavět a bourat stan mohou jen určení zaměstnanci obce.
Lavičky se stolky se půjčují zdarma, hradí se pouze doprava dle Vnitřní směrnice č.
6/2012 ze dne 10.12.2012

II. Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
1.
2.
3.

Podpisem Smlouvy o dílo a obchodní podmínky mezi Obcí a INSTA CZ s.r.o. na akci
„ III/4465 PRŮTAH OBCE Křelov – ULICE VEČEŘOVA“.
Podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací Křelov –
Břuchotín ze dne 28.7.2014 mezi Obcí a Moravská vodárenská a.s.
Starostu podpisem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu pozemků ze dne 23.4.2015

4.
5.
6.
7.

mezi Obcí a Pavlem Peřinou, Sadová 157/2 Křelov.
Starostu podpisem Kupní smlouvy mezi Obcí a manželi Axmanovými na prodej
pozemku parc.č. 791/10 k.ú. Křelov.
Starostu podpisem Nájemní smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 940/2 v k.ú. Křelov
mezi Obcí a Ivanou Latovou, Ovesná 1, Křelov.
Starostu podpisem Nájemní smlouvy mezi Obcí a SITA CZ a.s. na část pozemku parc.č.
126/22 v k.ú. Křelov o výměře 356 m².
Starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-128007625/VB/01,“Křelov,
Ondříčkova , Peřina – nová DTS,NNk“.

III. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
1.
2.
3.

Rozpočtové opatření č. 6/2016.
Rozpočtové opatření č. 7/2016.
Žádost občanů o sjednání nápravy ve věci obtěžující činnosti firmy Figrema s.r.o.

IV. Zastupitelstvo obce odkládá:
1.

Smlouvu č. 9416001484/2016/4000203268 o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě nájemní mezi Obcí a RWE
Gas Net, s.r.o.

V. Zastupitelstvo obce nedoporučuje:
1.

Umístění navrhovaných opatření pro řešení dopravní situace na ulici Marty Rožánkové
v Břuchotíně.

V Křelově dne 1.9.2016

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

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

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

