U S N E S E N Í č. 7/18
z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 10. prosince 2018
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 2. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi ve složení:

Zdeněk Andrýsek, Tomáš Mrkus

3. ověřovatele zápisu :

Radomír Korvas, Martin Rokyta

4. úpravy rozpočtu č. 10/2018
5. přebytkový rozpočet obce Ořechov na r. 2019 podle závazných ukazatelů (odvětvové paragrafy).
Přebytkem bude splácen úvěr u Komerční banky
6. rozpočet sociálního fondu obce Ořechov na r. 2019
7. vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Ořechov, přísp. organizace na r. 2019
8. střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy, přísp. organizace na r. 2020 a
2021
9. uzavření veřejnoprávních smluv
- se SDH Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč
- s Folklórním spolkem Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
40.000,- Kč
- s TJ Sokol Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši 165.000,- Kč
- s Mysliveckým spolkem Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce ve výši
15.000,- Kč
- s Motorkáři z Ořechova, zapsaný spolek Žebrák, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce ve výši 25.000,- Kč
10. uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Polešovice na poskytnutí daru ve výši
10.000,- Kč
11. uzavření darovací smlouvy se spolkem Přátelé Základní školy Ořechov, z. s. na poskytnutí
daru ve výši 10.000,- Kč
12. poplatek za nájem hrobového místa na r. 2019 ve výši 100,- Kč/rok.
13. cenu stočného na r. 2019 ve výši 400,-Kč/osoba/rok.
14. provedení řádné inventarizace podle plánu inventur na r. 2018
15. směnu pozemků parc. č. 50/4 o výměře 5 m2, parc. č. 51/2 o výměře 61 m2 a parc. č. 52/7 o
výměře 533 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště za pozemek Obce Ořechov parc. č. 5415/2 o výměře
599 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
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16. prodej pozemku p. č. 5277/4 o výměře 794 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, a uzavření kupní smlouvy za cenu 500,- Kč/m2
17. prodej pozemku p. č. 5277/5 o výměře 799 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, a uzavření kupní smlouvy za cenu 500,- Kč/m2
18. prodej pozemku p. č. 5275/3 o výměře 753 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, a uzavření kupní smlouvy za cenu 500,- Kč/m2
19. podání žádosti o dotaci „Oprava místní komunikace před RD č. p. 1 - Ořechov“ v rámci výzvy
k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a
rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací.
20. podání žádosti o dotaci „OÚ KD – Ořechov, vestavba do podkroví“ v rámci výzvy k podávání
žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro dotační titul 117d8210E Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku.
21. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 21)
22. uvolnění částky 100.000,- Kč z fondu rezerv k pokrytí nákladů Základní školy a mateřské školy
Ořechov, okres Uh. Hradiště, přísp. org.
23. uvolnění částky 49.000,- Kč z fondu odměn k pokrytí nákladů Základní školy a mateřské školy
Ořechov, okres Uh. Hradiště, přísp. org.
pověřuje
1. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření v souvislosti s dotacemi přijatými
v r. 2019 maximálně do výše přijaté dotace.
2. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření za r. 2018, která vyplynou
z daňových příjmů.
3. starostku a místostarostu obce provádět v r. 2019 rozpočtová opatření při zachování přebytku
nebo schodku hospodaření maximálně ve výši 50.000,- u závazného ukazatele.
deleguje
1. Jarmilu Jilgovou jako zástupce obce Ořechov v orgánech mikroregionu Staroměstsko, MAS
Staroměstsko, na valné hromadě SVK, na valné hromadě Lesního družstva Osvětimany, jako
zástupce obce Ořechov v orgánech SMS ČR a jako zástupce obce ve sdruženích, jichž je obec
Ořechov členem pro volební období 2018 – 2022.
2. Jarmilu Jilgovou a Mgr. Jaroslava Březinu jako zástupce obce Ořechov ve správní radě Svazku
obcí Ořechov – Vážany.
3. MUDr. Evu Píšťkovou a Radomíra Korvase jako členy kontrolní komise Svazku obcí Ořechov –
Vážany.
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bere na vědomí
úpravy rozpočtu č. 9/2018, které provedla starostka obce
neschvaluje
1. prodej části pozemku p. č. 3506/1, 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,
2. prodej části pozemku p. č. 3531/4 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,
3. pacht pozemků p. č. 4883, p. č. 4927, p. č. 4191, p. č. 4277, p. č. 4091, p. č. 4277, p. č. 3669, p.
č. 3741 a p. č. 3805 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště Vinohradnické společnosti Vážany
4. poskytnutí finančního daru okresní organizaci Svazu tělesně postižených Uh. Hradiště

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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