USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Křelov–Břuchotín
konaného dne 15. prosince 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 5/2016.
Program zasedání ZO 6/2016.
Rozpočet obce Křelov-Břuchotín na rok 2017.
Poskytnutí finančních darů spolkům dle přílohy č.1.
Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2016 o místním poplatku a shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2016 o nočním klidu na území obce.
Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí a manželi Vlašanými.
Měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného zastupitele v maximální částce 599,- Kč
(hrubého), dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění s platností od
1.1.2017.
Výkon kumulované funkce pro neuvolněného předsedu kontrolního výboru, finančního
výboru, komise životního prostředí a stanovuje odměnu za výkon těchto funkcí
v maximální částce 1.841,- Kč (hrubého), dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
v platném znění s platností od 1.1.2017.
Pořízení územní studie prostřednictvím kvalifikované osoby dle § 6 odst. 2 stavebního
zákona č. 183/06 Sb . v platném znění.
Smlouvu mezi Obcí a firmou knesl kynčl architekti s.r.o. na zpracování územní studie
„U hřbitova“ v Křelově. Za částku 48.400,- Kč včetně DPH.
Rozpočtové opatření č. 12/2016.
Jednorázovou odměnu za rok 2016 za výkon funkce člena stavební komise ve výši
10.000,- Kč pro Ing. Petra Schinnecka a 10.000,- Kč pro Ing. Arch. Petra Malého.

II. Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
1. Starostu podpisem smlouvy mezi Obcí a firmou knesl kynčl architekti s.r.o. na zpracování
územní studie „U hřbitova“ v Křelově.

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

Rozpočtové opatření č. 11/2016.
Zápis kontrolního výboru ze dne 6.12.2016.
Zápis finančního výboru ze dne 8.12.2016.

IV. Zastupitelstvo obce z a m í t á :
1. Zastavitelnou plochu zahradního domku v lokalitě pod ulicí Křemelnou do 60 m².

V Křelově dne 22.12.2016

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

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

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

