USNESENÍ
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Křelov–Břuchotín
konaného dne 5.3.2020 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 9/2019.
Program zasedání, doplnění programu jednání ZO 1/2020.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu „Kompostéry pro Skrbeň
a další obce“ mezi Obcí Křelov-Břuchotín a Obcí Skrbeň.
Smlouvu o zřízení věcného břemene stavba: Křelov,Krátká,Axman – připojení kNN mezi
Obcí a ELPREMONT elektromontáže s.r.o. Velká Bystřice.
Jednorázová náhrada ve výši 1000,- Kč + DPH.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby – stavba:
Křelov,Ke Kříži,pč.271/9 – připojení kNN mezi Obcí a ELPREMONT elektromontáže
s.r.o
Jednorázová náhrada činí 1000,- Kč + DPH.
Smlouvu o zřízení věcného břemene stavba: Křelov,Marie Kudeříkové 86/3–připojení
kNN,vNN mezi Obcí a ELPREMONT elektromontáže s.r.o. Velká Bystřice.
Jednorázová náhrada ve výši 1000,- Kč + DPH.
Dodatek ke smlouvě o dílo o odstranění odpadů mezi Obcí a TS a.s. Olomouc – dodatek
smlouvy č. 7
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8016894/VB/001 Křelov, Na
Borůvkách pč. 936/3 - kNN – připojení kNN mezi Obcí a ELMO-SA, spol.s.r.o.
Jednorázová náhrada činí 1000,- Kč + DPH.
Smlouvu o bud.sml.o zříz.VB a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8025873/VB/001
Křelov,p.č.5853,vNN,kN mezi Obcí a Elektromontáže Blesk s.r.o.
Jednorázová náhrada ve výši 1000,- Kč + DPH.
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-8016658/2, Křelov, Pod
Pevnůstkou, pč. 701 - kNN – připojení kNN mezi Obcí a ČEZ Distribuce a.s. zast.
Ing. Martinem Bartečkem.
Jednorázová náhrada ve výši 1000,- Kč + DPH.
Plánovací smlouvu mezi Obcí a Janem Jemelkou, Olomouc, stavebník RD v Břuchotíně,
ul. Polní, na stavbu tlakové splaškové kanalizace pro RD na pozemku parc.č. 158 k.ú.
Břuchotín
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu.
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020 – Požární řád obce Křelov-Břuchotín.
Zakoupení elektrocentrály pro JSDH Břuchotín.
Podání žádosti o dotace na KÚOK – elektrocentrála pro JSDH Břuchotín ve výši
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31000,- Kč.
Zahájení výběrového řízení na dostavbu víceúčelového sportoviště v Křelově u rybníka.
Odložení vyvěšení záměru na pronájem rybníků v Křelově.
Poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč Společnosti pro ranou péči Olomouc.
Revokaci usnesení ZO 7/2019 ve znění: ZO schvaluje variantu č.1. (místnost
s technologií ponechat bez zásahu, upravit projekt s minimalizací nákladů tak, aby
pouze stavebními úpravami byl vytvořen samostatný objekt, aniž by bylo umístění a
provoz technologie narušen, minimální náklady, navýšila by se pouze cena stavebních
prací, v rámci stavebních prací by vznikla jedna nová místnost pro užívání obcí,
změnou projektu by nedošlo k redislokaci a je předpokládaná úspora cca 3 mil. Kč)
redislokace telekomunikačního zařízení, Květinová 46, Křelov a schvaluje původní záměr
umístění v novém objektu.
Doplnění stávajícího sběru tříděného odpadu a to na kovy o 2 sběrná místa:
Křelov – za obecním úřadem
Břuchotín – u hasičárny
Rozpočet ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín na rok 2020.
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Křelov – Břuchotín na období 2021-2022.
ZO schvaluje navýšení odměn členů zastupitelstva obce Křelov-Břuchotín o 10 % od
1.4.2020.
Místostarosta 8.250,- Kč
Předsedové výborů 2.750,- Kč
Členové výborů 2.200,- Kč
Členové ZO 1.320,- Kč

II. Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e :
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Starostku podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu
„Kompostéry pro Skrbeň a další obce“ mezi Obcí Křelov-Břuchotín a Obcí Skrbeň.
Starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene stavba: Křelov,Krátká,Axman –
připojení kNN mezi Obcí a ELPREMONT elektromontáže s.r.o. Velká Bystřice.
Starostku podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu
stavby – stavba: Křelov,Ke Kříži,pč.271/9 – připojení kNN mezi Obcí a ELPREMONT
elektromontáže s.r.o
Starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene stavba: Křelov,Marie
Kudeříkové 86/3–připojení kNN,vNN mezi Obcí a ELPREMONTelektromontáže s.r.o.
Velká Bystřice.
Starostku podpisem Dodatku ke smlouvě o dílo o odstranění odpadů mezi Obcí a TS a.s.
Olomouc – dodatek smlouvy č. 7
Starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-128016894/VB/001 Křelov, Na Borůvkách pč. 936/3 - kNN – připojení kNN mezi Obcí a
ELMO-SA, spol.s.r.o.
Starostku podpisem Smlouvy o bud.sml.o zříz.VB a dohodu o umístění stavby č. IP-128025873/VB/001 Křelov,p.č.5853,vNN,kN mezi Obcí a Elektromontáže Blesk s.r.o.
Starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. č. IV-128016658/2,Křelov,Pod Pevnůstkou pč. 701 – kNN mezi Obcí a ČEZ Distribuce a.s. zast.
Ing. Martinem Bartečkem.
Starostku podpisem Plánovací smlouvu mezi Obcí a Janem Jemelkou, Olomouc,
stavebník RD v Břuchotíně, ul. Polní, na stavbu tlakové splaškové kanalizace pro RD na
pozemku parc.č. 158 k.ú. Břuchotín

III. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
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Rozpočtové opatření č. 13/2019.
Rozpočtové opatření č. 1/2020.
Zprávu o zjištěních z provedeného auditu o finanční kontrole v obci
Křelov-Břuchotín – za období od 1.1.2019 do 31.10.2019.
Nebyly zjištěny nedostatky.
Poděkování koledníkům za uspořádání a občanům za příspěvky na Tříkrálovou sbírku
pořádanou Charitou Olomouc, kdy se v obci Křelov-Břuchotín vybralo 39098,- Kč.
Inventarizační zápis Obce Křelov-Břuchotín za rok 2019.
Inventarizační zápis Základní a Mateřské školy Křelov – Břuchotín za rok 2019.

V Křelově dne 10.3.2020

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

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

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

