U S N E S E N Í č. 5/17
ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 27. listopadu 2017
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 17. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Eva Píšťková, Jaroslava Váňová

3. ověřovatele zápisu :

Josef Luňák, Zdeněk Andrýsek

4. úpravy rozpočtu č. 9/2017 (příloha č. 3)
5. navýšení návrhu rozpočtu na straně příjmu i výdajů OdPa 2321 kanalizace o 63.000,- Kč
6. přebytkový rozpočet obce Ořechov na r. 2018 podle závazných ukazatelů (odvětvové paragrafy).
Přebytkem bude splácen úvěr u Komerční banky. (příloha č. 4)
7. rozpočet sociálního fondu obce Ořechov na r. 2018 (příloha č. 5)
8. vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Ořechov, přísp. organizace na r. 2018
(příloha č. 6).
9. střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy, přísp. organizace na r. 2019 a
2020 (příloha č. 7).
8. plán investičních akcí na r. 2018 (příloha č. 8).
9. uzavření veřejnoprávních smluv
- se SDH Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč
- s Folklórním spolkem Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
30.000,- Kč
- s Mysliveckým spolkem Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
15.000,- Kč
- s TJ Sokol Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 150.000,- Kč
- s Motorkáři z Ořechova, z. s. Žebrák o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
25.000,- Kč
(přílohy č. 9 – 13).
10. uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Polešovice na poskytnutí daru ve výši
10.000,- Kč (příloha č. 14).
11. aktualizaci plánu společných zařízení po zapracování připomínek členů Regionální
dokumentační komise a v návaznosti na zpracovaný návrh nového uspořádání pozemků v rámci
řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště.
12. návrh nového uspořádání pozemků pro Obec Ořechov v rámci řízení o komplexních
pozemkových úpravách v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště.
13. poplatek za pronájem hrobového místa na r. 2018 ve výši 100,- Kč/rok.
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14. cenu stočného na r. 2018 ve výši 300,-Kč/osoba/rok.
13. provedení řádné inventarizace podle plánu inventur na r. 2017 (příloha č. 15).
15. pronájem části pozemku p. č. ZE 3506/4, nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, který
je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště, řady č. 9, 15 a 16, o šířce 3 x 6 m v části obce Zelničky za cenu 300,- Kč/rok (příloha č.
16).
15. pronájem části pozemku p. č. ZE 3506/4, nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, který
je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště, řada č. 12, o šířce 6 m v části obce Zelničky, za cenu 100,- Kč/rok (příloha č. 17).
16. pronájem části pozemku p. č. ZE 3506/4, nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, který
je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské
Hradiště, řady č. 13 a 14, o šířce 2 x 6 m v části obce Zelničky, za cenu 200,- Kč/rok (příloha č. 18).
17. prodej části pozemku p. č. 70/30 o výměře 151 m2, nacházejícího se v k. ú. Ořechov u Uh.
Hradiště, který je zapsán na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Uherské Hradiště, za cenu 300,- Kč/m2 .
18. záměr obce na bezúplatné nabytí částí singulárních pozemků v katastrálním území Ořechov u
Uherského Hradiště.
19. uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě, ze dne 7. 11. 2014 (příloha č. 21)
ukládá
1. starostce obce vypracovat návrh smlouvy podle bodu 17. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem
obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí
2. starostce obce vypracovat návrh smlouvy podle bodu 18. tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem
obce uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této
smlouvy do katastru nemovitostí (příloha č. 19).
stanovuje
na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1)
a § 84 odst. 2) písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v aktuálním znění p. Jarmilu Jilgovou,
určeným zastupitelem pro územní plánování.
Pověřuje
1. starostku obce podáním žádostí o dotace dle plánu investičních akcí na r. 2018
2. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření v souvislosti s dotacemi přijatými
v r. 2018 maximálně do výše přijaté dotace.
3. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření za r. 2017, která vyplynou
z daňových příjmů.
4. starostku a místostarostu obce provádět v r. 2018 rozpočtová opatření při zachování přebytku
nebo schodku hospodaření maximálně ve výši 50.000,- u závazného ukazatele.
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bere na vědomí
úpravy rozpočtu č. 8/2017, které provedla starostka obce (příloha č. 20).
neschvaluje
1. návrh J. Luňáka na navýšení dotace pro TJ Sokol Ořechov, z.s. OdPa 3419 o 20.000,- Kč a
navýšení pol. 1111 – Daň z příjmu fyzických osob placená plátci o 20.000,- Kč
2. poskytnutí daru spolku BabyBox pro odložené děti - STATIM, Praha 10

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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