U S N E S E N Í č. 1/20
z 8. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 3. února 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 8. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. návrhovou komisi ve složení:

Tomáš Mrkus, Zdeněk Andrýsek

3. ověřovatele zápisu :

Radomír Korvas, Jaroslava Šimková

4. převod nemovitosti pozemku parc. č. 5284/2 o výměře 25 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 Uh. Hradiště, a uzavření kupní smlouvy se spol. E.ON Distribuce a. s. České Budějovice
za cenu 500,- Kč/m2 (příloha č. 3)
5. převod nemovitostí pozemků parc. č. 5260/1 o výměře 506 m2 a parc. č. 5259/3 o výměře 240
m2 nacházejících se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, které jsou zapsány na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uh. Hradiště a uzavření kupní smlouvy za cenu 500,Kč/m2 (příloha č. 4)
6. pronájem části nemovitosti pozemku parc. č. 3506/8, řady č. 6 o šířce 6 m nacházejícího se v k.
ú. Ořechov u Uh. Hradiště, které jsou zapsány na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Uh. Hradiště a uzavření dohody o nájmu pozemku za cenu 100,- Kč/rok
(příloha č. 5)
7. bezúplatné nabytí nemovitých věcí, a to pozemků pozemková parc. č. 3583 a pozemková parc. č.
3637 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště, z vlastnictví České republiky do vlastnictví Obce Ořechov,
včetně podmínek uvedených v Čl. IV, smlouvy, na základě Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BUH/6352/2019BUHM (příloha č. 6)
8. účast obce v dražbě nemovitosti pozemku parc. č. 53, jehož součástí je budova č. p. 72 a parc. č.
3927 nacházejících se v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a nabytí těchto nemovitostí do vlastnictví
obce.
9. zadání Územního plánu obce Ořechov na základě ustanovení § 6 odst. 5 písmeno b) a 47 odst. 5
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 y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v aktuálním znění
10. výsledek výběrového řízení na zpracovatele návrhu Územního plánu obce Ořechov (příloha č.
7)
11. uzavření smlouvy o dílo se spol. Stemio a. s. Praha na zpracování návrhu Územního plánu obce
Ořechov (příloha č. 8)
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12. výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce „OÚ KD Ořechov – Půdní vestavba č. p. 105,
změna č. 2“ (příloha č. 9)
13. uzavření smlouvy o dílo se spol. STAMOS Uherské Hradiště s. r. o. na zhotovení akce „OÚ KD
Ořechov – Půdní vestavba č. p. 105, změna č. 2“ (příloha č. 10)
14. odpisový plán na r. 2020 (příloha č. 11)
15. aktualizovaný plán investic obce Ořechov v letech 2019 – 2022 (příloha č. 12)
bere na vědomí:
1. úpravy rozpočtu č. 10/2019, které provedla starostka obce (příloha č. 13)
2. úpravy rozpočtu č. 1/2020, které provedla starostka obce (příloha č. 14)

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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