U S N E S E N Í č. 2/18
z 19. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 16. dubna 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 19. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi ve složení:

Luňák Josef, Zelina Martin

3. ověřovatelé zápisu :

Váňová Jaroslava, Korvas Radomír

4. závěrečný účet obce Ořechov za r. 2017 s výrokem: bez výhrad (příloha č. 3)
5. účetní závěrku obce Ořechov k rozvahovému dni 31. 12. 2017 a hospodářský výsledek ve výši
2.565.206,72 Kč (příloha č. 4)
6. účetní závěrku příspěvkové organizace obce Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, k rozvahovému dni 31. 12. 2017 a hospodářský
výsledek ve výši 141.493,45 Kč (příloha č. 4)
7. převedení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Ořechov, p. o. ve výši
141.493,45 Kč do fondu rezerv
8. pořízení nového územního plánu Ořechov
9. pořízení památníku a knihy o p. Dr. Jaroslavu Němcovi a uvolnění finanční podpory z rozpočtu
obce Ořechov v maximální výši 50.000,- Kč
10. záměr obce na směnu částí nemovitostí pozemků v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště
p. č. PK 3246, PK 3519, PK 3237, které vlastní Obec Ořechov, za pozemky v katastrálním území
Ořechov u Uh. Hradiště p. č. 99/1, 99/3, 99/4, 99/16, 99/20, 2633/1, 2633/25, 2633/27, 2633/41,
3540/39, 3540/47, 3540/52, 3540/53, 3540/60, 3555/2, které vlastní Arcibiskupství Olomoucké,
Wurmova ul. 9/562
11. uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě s Arcibiskupstvím Olomouckým, Wurmova ul.
9/562 na směnu částí pozemků p. č. PK 3246, PK 3519, PK 3237, které vlastní Obec Ořechov, za
pozemky v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště p. č. 99/1, 99/3, 99/4, 99/16, 99/20, 2633/1,
2633/25, 2633/27, 2633/41, 3540/39, 3540/47, 3540/52, 3540/53, 3540/60, 3555/2, které vlastní
Arcibiskupství Olomoucké, Wurmova ul. 9/562 (příloha č. 5)
12. zmocnění pro Lesní družstvo Osvětimany pro úkony:
a) zajišťování majetkoprávních vztahů ke stavbám a pozemkům
b) jednání s fyzickými a právnickými osobami a státními orgány při zařizování záležitostí
plynoucích ze shora uvedených smluv
c) podávání návrhů příslušným orgánům státní správy k zahájení správních řízení a k zastupování
zmocnitele v průběhu trvání předmětných správních řízení, včetně oprávnění podávat opravné
prostředky či vzdát se práva opravný prostředek podat (příloha č. 6)
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13. výsledek výběrového řízení na akci „Bezbariérový chodník u obecního úřadu“ (příloha č. 7)
14. uzavření smlouvy o dílo se spol. SYTYS.cz s.r.o. Moravský Písek na stavbu „Bezbariérový
chodník u obecního úřadu“ (příloha č. 8)
15. Dodatek č. 1 ke Směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu (příloha č. 10)
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 3/2018, které provedla starostka obce (příloha č. 9)
neschvaluje
1. poskytnutí finančního příspěvku pro Oblastní Charitu Uherské Hradiště
2. poskytnutí finančního příspěvku pro PAHOP, z. ú. Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče
Uherské Hradiště
3. poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.
s. Klub Radost, Prostějov
projednalo
zprávu o uplatňování územního plánu obce Ořechov v uplynulém období (7/2011 – 11/2017) a
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písmeno b), § 47 odst. 5 a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 a § 84
odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění
pověřuje
starostku obce jednáním o směně pozemků parc. č. 50/3, parc. č. 52/5 a části pozemku parc. č. 52/1
v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště, které budou sloužit k uložení kanalizace, za pozemek
ve vlastnictví obce Ořechov

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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