USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Křelov–Břuchotín
konaného dne 25. 6. 2020 v úřadovně OÚ v Břuchotíně

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.
14.
15.

Zápis a Usnesení z jednání ZO 2/2020.
Program zasedání, doplnění programu jednání ZO 3/2020.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-8018485/SOBS/VB01 mezi Obcí a ČEZ Distribuce a.s.
Jednorázová náhrada činí 40.000,- Kč + DPH.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí a manž. Ladislavem a Zdeňkou Špundovými,
Sabinova 125/17, Křelov, na část pozemku parc.č. 381 o výměře cca 120 m2.
Cena za 1 m2 činí 530,- Kč.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí a manž. Tomášem a Petrou Klempovými, Bassova
119/10, Křelov, na pozemek parc.č. 414 o výměře 49 m2.
Cena za 1 m2 činí 530,- Kč.
Reciproční smlouvu mezi Obcí (objednatel) a Spolek přátel vody Křelov (poskytovatel).
Dodatek ke smlouvě o potvrzení zájmu o umístění sběrného boxu na drobná vysloužilá
elektrozařízení a vytvoření místa zpětného odběru / o zapojení se do projektu „Zelená
Obec“ mezi Obcí a f. REMA Systém a.s.
Darovací smlouva mezi Obcí a Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
ve výši 1000,- Kč.
Výsledek hospodaření Základní a Mateřské školy Křelov-Břuchotín za rok 2019
s výsledkem + 129.810,52 Kč.
Účetní závěrku Základní a Mateřské školy Křelov-Břuchotín za rok 2019.
Převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 129 810,52 Kč do rezervního fondu
Základní školy a Mateřské školy Křelov-Břuchotín.
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Křelov-Břuchotín za rok 2019 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez
výhrad.
Účetní závěrku Křelov-Břuchotín za rok 2019 bez výhrad.
Vnitřní směrnici Obce Křelov-Břuchotín č.1/2020 na stanovení výše úhrad za služby
poskytované Obcí Křelov-Břuchotín - dodatek ke směrnici č.6/2012 z 10.12.2012.
Finanční dar pro zapsaný spolek Linka bezpečí ve výši 1 500,- Kč.

II. Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
1.
2.
3.
4.

Starostku podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-8018485/SOBS/VB01.
Starostku podpisem Kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí a manž. Ladislavem a Zdeňkou
Špundovými, Sabinova 125/17, Křelov.
Starostku podpisem Kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí a manž. Tomášem a Petrou
Klempovými, Bassova 119/10, Křelov.
Starostku podpisem Reciproční smlouvy mezi Obcí (objednatel) a Spolek přátel vody

5.

6.

Křelov (poskytovatel).
Starostku podpisem Dodatek ke smlouvě o potvrzení zájmu o umístění sběrného boxu na
drobná vysloužilá elektrozařízení a vytvoření místa zpětného odběru / o zapojení se do
projektu „Zelená Obec“ mezi Obcí a f. REMA Systém a.s.
Starostku podpisem Darovací smlouva mezi Obcí a Asociací rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR.

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

Zápis Finančního výboru č. 1/2020.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s tím, že nebyly zjištěny
chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
Rozpočtové opatření č. 5/2020.

V Křelově dne 1.7.2020

…………………………………….
Mgr. Michal Dokoupil, MBA
1. místostarosta

……………………………………
David Šafář Dis.
2. místostarosta

…………………………………….
Marie Škavronková
starostka obce

