Starostka
obce Křelov - Břuchotín
ZO č. 5/2021

V Křelově dne 27.7.2021

OZNÁMENÍ
o konání zasedání zastupitelstva obce
(všechna jednání ZO jsou veřejná)
Svolávám zasedání Zastupitelstva obce Křelov-Břuchotín
na 4. srpna 2021 v 18.00 hod.
do zasedací místnosti OÚ v Křelově
Zahájení zasedání zastupitelstva č. 5/2021
1.
Určení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
2.
Kontrola zápisu a usnesení ze zasedání ZO 4/2021
3.
Schválení programu jednání
4.
Smlouvy
- Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení mezi Obcí a ELEKTROWIN a.s.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-8021029/2, Křelov, Na Borůvkách, parc. č. 918/54
-kNN mezi Obcí a ČEZ Distribuce a.s. v zast. f. Eltrab Group s.r.o.
- Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. IV-12-8019949/KS/01 na část pozemku
parc. č. 221/3, Břuchotín mezi Obcí a ČEZ Distribuce, a.s.
- Smlouva o dílo – Dodatek č. 1 na „Dostavba víceúčelového sportoviště v obci
Křelov“ mezi Obcí a Vladimírem Krátkým
- Dodatek č. 1 ke stanovám DSO Region Moravská cesta schválených ustavující
členskou schůzí dne 16.2.2021
5.

Různé
- Schválení výsledku výběrového řízení na realizaci projektu „Rozšíření a
výstavba hřišť Křelov-Břuchotín“
- Směrnice Obce Křelov-Břuchotín č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji
- Vnitřní směrnice Obce Křelov-Břuchotín č. 2/2021 – Stanovení výše úhrad
za služby poskytované Obcí – Dodatek ke směrnici č. 6/2012 – pronájem
fotbalové hřiště Křelov
- Vnitřní směrnice Obce Křelov-Břuchotín č. 3/2021 – Stanovení výše úhrad za
služby poskytované Obcí – Dodatek ke směrnici č. 6/2012 -pronájem hřiště
Břuchotín
- Žádost o schválení objednání studie proveditelnosti projektové
dokumentace půdní vestavby v Základní škole Křelov-Břuchotín
- Žádost Ředitelství silnic a dálnic o odkup obecního pozemku parc. č. 236
v k.ú. Křelov
- Rozpočtové opatření č. 7/2021
- Žádost Základní a mateřské školy Křelov-Břuchotín o schválení pořízení
nákupu nábytku do kmenových tříd a družiny
- Projednání stížnosti P.M.
- Projednání stížnosti R.Š.

Marie Škavronková
starostka obce Křelov-Břuchotín

