U S N E S E N Í č. 5/19
ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 25. listopadu 2019
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 7. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Eva Píšťková, Jaroslava Šimková

3. ověřovatele zápisu :

Martin Rokyta, Zdeněk Andrýsek

4. úpravy rozpočtu č. 9/2019 (příloha č. 3)
5. schodkový rozpočet obce Ořechov na r. 2020 podle závazných ukazatelů (odvětvové paragrafy).
Schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let (příloha č. 4)
6. rozpočet sociálního fondu na r. 2020 (příloha č. 5)
7. střednědobý výhled rozpočtu obce Ořechov pro r. 2022 a r. 2023 (příloha č. 6)
8. vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště na r. 2020
(příloha č. 7)
9. střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské
Hradiště pro r. 2021 a r. 2022 (příloha č. 7)
10. uzavření veřejnoprávních smluv
- 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 180.000,- Kč
- s Motorkáři z Ořechova, zapsaný spolek Žebrák, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce ve výši 30.000,- Kč
(přílohy č. 8, 9, 10)
11. uzavření darovací smluv
- s Římskokatolickou farností Polešovice na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč
- s Mysliveckým spolkem Ořechov, z. s. na poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč
- se Sborem dobrovolných hasičů Ořechov z. s. na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč
- s Přáteli Základní školy Ořechov z. s. na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč
(přílohy č. 11, 12, 13, 14)
12. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 15)
13. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů (příloha č. 16)
14. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Ořechov (příloha č. 17)
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15. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(příloha č. 18)
16. poplatek za nájem hrobového místa v r. 2020 ve výši 100,- Kč/rok
17. poplatek za stočné v r. 2020 ve výši 500,- Kč/osoba/rok
18. provedení řádné inventarizace podle plánu inventur na r. 2019 (příloha č. 19)
19. uzavření Pachtovní smlouvy č. 1352/2019 s obchodní firmou ZEAS Polešovice a. s. na pacht
zemědělských pozemků, které jsou uvedeny v příloze usnesení č. 20 (příloha č. 20)
20. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030054694/001 s E.ON
Distribuce a. s. na stavbu „Ořechov, Hůrky, Obec, VN+TS+NN“ (příloha č. 21)
21. výsledek výběrového řízení na zakázku „Provádění stavebního dozoru investora a koordinátora
bezpečnosti práce na stavbě MŠ Ořechov – rozšíření kapacit, rekonstrukce a přístavba“ (příloha č.
22)
22. uzavření příkazní smlouvy se spol. GERWI s. r. o. Zlechov o výkonu činnosti na zakázku
Provádění stavebního dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě MŠ Ořechov –
rozšíření kapacit, rekonstrukce a přístavba“ (příloha č. 23)
23. záměr obce na bezúplatné nabytí podílů pozemků
podílu 1/153 pozemků p.č. 293/1, p. č. 293/2, p. č. 293/3, zapsaných na LV č. 1351
podílu 1/153 pozemků p.č. 2675/12, p.č. 3200/1, p.č. 3518/3, zapsaných na LV č. 1364
v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště a uzavření darovací smlouvy na tyto podíly
pozemků (příloha č. 24)
pověřuje:
1. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření v souvislosti s dotacemi přijatými
v r. 2020 maximálně do výše přijaté dotace
2. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření za r. 2019, která vyplynou
z daňových příjmů
3. starostku a místostarostu obce provádět v r. 2020 rozpočtová opatření při zachování přebytku
nebo schodku hospodaření maximálně ve výši 50.000,- u závazného ukazatele.
bere na vědomí:
úpravy rozpočtu č. 7/2019 a 8/2019, které provedla starostka obce (příloha č. 25, 26)
revokuje:
usnesení č. 2/06 ze 16. řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 2. 2006 bod 5.1.
písmeno a/ převod pozemku p. č. 3531/35 o výměře 61 m2 za cenu 20,- Kč/m2
písmeno b/ převod pozemku p. č. 3531/34 o výměře 124 m2 za cenu 20,- Kč/m2
se zajištěním vkladu věcného břemene

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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