U S N E S E N Í č. 1/18
z 18. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 26. února 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 18. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi ve složení:

Radomír Korvas, Jaroslava Váňová

3. ověřovatele zápisu :

Mgr. Jaroslav Březina, Zdeněk Andrýsek

4. pronájem části pozemků PK 3519, PK 3237 a PK 3246, za cenu 600,- Kč (příloha č. 3)
5. pronájem části pozemku PK 3506/4 řada č. 11, za cenu 100,- Kč/rok (příloha č. 4)
6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330043245/001 na stavbu „Ořechov,
Moric, kab. smyčka NN“ se spol. E.ON Distribuce a.s. (příloha č. 5)
7. uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě dne 22. 12. 2014 (příloha č. 6)
8. uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě dne 17. 9. 2012 (příloha č. 7)
9. výsledek výběrového řízení na zakázku „Komunikace v ulici před RD č. p. 1 – Ořechov“ (příloha
č. 8)
8. uzavření smlouvy o dílo se spol. SYTYS.cz s.r.o. Praha 8 na zakázku „Komunikace v ulici před
RD č. p. 1 – Ořechov“ (příloha č. 9)
9. odpisový plán obce Ořechov na r. 2018 (příloha č. 10)
10. uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p. č.
3536/1 na stavbu „Bezbariérový chodník u Obecního úřadu – Ořechov“ s Povodím Moravy, s. p.
Dřevařská Brno (příloha č. 11)
11. uzavření nájemní smlouvy č. 6N18/60 s Pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha
(příloha č. 12)
12. uzavření nájemní smlouvy č. 7N18/60 se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a,
Praha (příloha č. 13)
13. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1040013776/001 na stavbu „Osvětimany,
posílení NN“ se spol. E.ON Distribuce a.s. (příloha č. 14)
14. rozpočtová opatření č. 2/2018 (příloha č. 15)

bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 1/2018 a rozpočtová opatření 10/2017, která provedla starostka obce (přílohy
č. 16 a 17)
1

neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku pro Centrum zdravotně postižených Zlínského kraje
projednalo
informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové
nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o opadech, které mají dopad na
náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že
nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o
odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci
s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnost nad rámec evropského nastavení odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo obce vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR,
aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby
navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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