U S N E S E N Í č. 3/18
z 20. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 18. června 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi ve složení:

Luňák Josef, Andrýsek Zdeněk

3. ověřovatelé zápisu :

Váňová Jaroslava, MUDr. E. Píšťková

4. úpravy rozpočtu č. 4/2018 (příloha č. 3)
5. výsledek výběrového řízení na stavbu „Oprava místní komunikace v obci Ořechov – Padělky“
(příloha č. 4)
6. uzavření smlouvy o dílo se spol. SYTYS.cz s.r.o. na stavbu „Oprava místní komunikace v obci
Ořechov – Padělky (příloha č. 5)
7. výsledek poptávkového řízení na stavbu “Prodloužení vodovodu do průmyslové zóny
v Ořechově“ (příloha č. 6)
8. uzavření smlouvy o dílo se spol. AUTODOPRAVA František Miklík, na stavbu “Prodloužení
vodovodu do průmyslové zóny v Ořechově“ (příloha č. 7)
9. výsledek výběrového řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Ořechov (příloha č. 8)
10. uzavření kupní smlouvy se spol. ELTRANS Liberec, s.r.o. na dodávku dopravního automobilu
pro JSDH Ořechov (příloha č. 9)
11. uzavření smlouvy o dílo s MgA. Ondřejem Olivou na zhotovení uměleckého díla – památníku
na počest JUDr. Jaroslava Němce (příloha č. 10)
12. dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 o nočním klidu (příloha č. 11)
13. obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Ořechov (příloha č. 12)
14. Řád veřejného pohřebiště a uzavření Dohody mezi obcemi Ořechov – Vážany o zajištění
provozování veřejného pohřebiště (příloha č. 13 a 14)
15. prodej pozemku p. č. 70/84 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 200,- Kč/m2 (příloha č. 15)
16. plán financování obnovy kanalizace 2018 -2027
17. výjimku z počtu žáků základní školy na školní rok 2018/2019
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neschvaluje
1. poskytnutí finančního příspěvku pro Linku bezpečí Praha
2. poskytnutí finančního příspěvku pro Matici svatoantonínskou Blatnice pod sv. Antonínkem
revokuje
usnesení č. 2/18 ze dne 16. 4. 2018 bod 9. následovně:
zastupitelstvo obce schvaluje pořízení památníku a knihy o p. Dr. Jaroslavu Němcovi a uvolnění
finanční podpory z rozpočtu obce Ořechov v maximální výši 315 tis. Kč.
souhlasí
svobodně a informovaně s tím, aby tradiční hody s právem v obci Ořechov byly navrženy k zápisu
do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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