Ve Starých Křečanech, 15. záři 2022
USNESENÍ
------------------------ze 46. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného dne
14. září 2022 v Polyfunkčním domě Starých Křečanech
___________________________________________________________________________
Pracovní část:
Zastupitelstvo obce Staré Křečany schválilo ověřovatele zápisu ze 46. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Staré Křečany ve složení: Antonín Stočes a p. Oldřich Jelínek .
Zastupitelstvo obce schválilo Zápis ze 45. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré
Křečany ze dne 25.8 . 2022. Zastupitelstvo obce Staré Křečany schválilo program jednání
46. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany. Zastupitelstvo obce Staré
Křečany vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze 45. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Staré Křečany.
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Zastupitelstvo Obce Staré Křečany projednalo žádost spol. Čez Distribuce a. s., IČO: 247
29 035, se sídlem v Děčíně, zastoupené společností GEZ spol. s r.o., se sídlem ve
Varnsdorfu a:
a. schvaluje uzavření úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene – SLUŽEBNOSTI
č. IZ-12-4001347/VB001, pro stavbu “DC_Staré Křečany, č.p. 38, úprava kNN” k
dotčeným nemovitostem, pozemkům parc. č. 844/1 a st. p. č. 192 jehož součástí je
stavba č.p. 38 v k. ú. Staré Křečany dle GP č. pl. 1175-371/2022 pro právo uložení
energetického zařízení, mezi smluvními stranami Obcí Staré Křečany, IČO: 002
61 653, se sídlem Staré Křečany čp. 38, 407 61 Staré Křečany, zastoupené starostou
obce panem Františkem Moravcem, jako povinné a společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Teplická čp. 874/8, Děčín IV. – Podmokly, 405 02
Děčín, zastoupené společností GEZ spol. s.r.o., se sídlem: Varnsdorf, Bratislavská
2996, PSČ 407 47, IČ 27297438, zastoupené paní Bc. Janou Gerhátovou, jako
oprávněné.
b. Za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1 000,- Kč ve prospěch obce, jako
povinné.

c. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti.
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Zastupitelstvo Obce Staré Křečany projednalo žádost spol. Čez Distribuce a. s., IČO: 247
29 035, se sídlem v Děčíně, zastoupené společností ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK
s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem a:
a. schvaluje uzavření úplatné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IP-12-4014122 o záměru zřídit věcné břemeno k dotčené nemovitosti
v majetku obce Staré Křečany, pozemku parc.č. 3788/3 v k.ú. Staré Křečany a dohodu
o umístění stavby: “DC_Staré Křečany, ppč. 3378/9, přípojka kNN” pro uložení
energetického zařízení, mezi smluvními stranami Obcí Staré Křečany, IČO: 002
61 653, se sídlem Staré Křečany čp. 38, 407 61 Staré Křečany, zastoupené starostou
obce panem Františkem Moravcem, jako budoucí povinné a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Teplická čp. 874/8, Děčín IV. –
Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupené společností ELEKTROMONTÁŽE
ROUČEK s.r.o., se sídlem: Glennova čp. 2703/1, 400 11 Ústí nad Labem – Severní
Terasa, IČ: 068 98 874 , jako budoucí oprávněné.
b. Za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2 000,- Kč ve prospěch obce, jako
budoucí povinné.

c. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o smouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4014122 a dohodu o umístění
stavby: “DC_Staré Křečany, ppč. 3378/9, přípojka kNN” .
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Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje podání žádostí o dotaci z níže uvedených
dotačních titulů :
-

Ústecký kraj - Podpora pro obnovu Českého Švýcarska po požáru

-

Národní Program Životního prostředí : Obnova infrastruktury po požáru.
Zastupitelstvo ukládá :

a) Obec podá žádosti do aktuálních dotačních titulů a pověřuje starostu obce,
aby v žádostech o dotace byly zohledněny požadavky obce, které byly
předloženy
na ministerstvo životního prostředí k rukám ministrně paní Hubáčkové.
Odpovědné osoby za podání žádostí jsou p. Pešek a p. Mišejková
b) V případě , že bude ponížena alokace pověřuje zastupitelstvo obce starostu
obce , aby určil priority, které je nutné v rámci obce řešit přednostně.
Zastupitelstvo obce ukládá, aby byly žádosti podány i v souladu se
Strategickým plánem obce . Priority však musí vést k odstranění hrozícího
zvýšeného požárního rizika zvláště v oblasti Kopec a Brtníky .

c) Zastupitelstvo obce v případě schválení dotace schvaluje jejich přijetí a
zároveň schvaluje i případnou finanční spoluúčast obce.
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Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje nabídku firmy DŘEVO – ŠLK s.r.o. (IČ:
11933755) na rekonstrukci osmi lesních linek umístěných mezi Skřivánčím polem a
Dymníkem. Nabídková cena je ve výši 611 050,- Kč včetně DPH.
a) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
b) Na doporučení výběrové komise se do Smlouvy o dílo uvede stať o zaválcování materiálu
všech linek.
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Zastupitelstvo obce Staré Křečany projednalo a bere na vědomí Závěrečnou zprávu
starosty obce ve volebním období 2018 – 2022.

Místostarosta obce Staré Křečany:
Jindřiška REJZKOVÁ
Datum zveřejnění:……………………….

Starosta obce Staré Křečany:
František MORAVEC

