U S N E S E N Í č. 2/20
z 9. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 23. března 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 9. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Eva Píšťková, Zdeněk Andrýsek

3. ověřovatele zápisu :

Martin Rokyta, Tomáš Mrkus

4. závěrečný účet obce Ořechov za r. 2019 s výrokem bez výhrad (příloha č. 3)
5. účetní závěrku obce Ořechov k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a hospodářský výsledek ve výši
7.485.289,77 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. 2019 a hospodářský
výsledek ve výši 33.490,86 Kč (příloha č. 4).
7. převedení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, ve výši 33.490,86 Kč do fondu rezerv
8. úpravy rozpočtu č. 2/2020 (příloha č. 5)
9. záměr obce na směnu pozemků Obce Ořechov parc. č. 1323/6 o výměře 12 m2, parc. č. 1323/8 o
výměře 11 m2 a parc. č. 1323/9 o výměře 1 m2, všechny pozemky se nachází v k. ú. Ořechov u Uh.
Hradiště a uzavření směnné smlouvy (příloha č. 6)
10. záměr obce na nájem části nemovitosti pozemku parc. č. 3506/8 nacházejícího se v k. ú.
Ořechov u Uh. Hradiště a uzavření dohody o nájmu pozemku s Michaelem Koskem, bytem
Ořechov 110 za cenu 100,- Kč/rok (příloha č. 7)
11. záměr obce na bezúplatný převod nemovitostí pozemků parc. č. st. 200, jehož součástí je stavba
č. p. 189, pozemku parc. č. 35 a parc. č. 45/4 v k. ú. Ořechov Uherské Hradiště a uzavření darovací
smlouvy (příloha č. 8)
12. výsledek výběrového řízení na stavební práce na zakázce „TDI – část vodovod a kanalizace v
lokalitě Hůrky I. a II. etapa - Ořechov (příloha č.9)
13. uzavření smlouvy o dílo se spol. SYTYS.cz s. r. o. Praha na stavební práce na zakázce „TDI –
část vodovod a kanalizace v lokalitě Hůrky I. a II. etapa - Ořechov (příloha č.10)
14. výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Rozšíření kapacity mateřské školy
Ořechov – dodávka a montáž gastro zařízení (příloha č. 11)
15. uzavření smlouvy o dílo se spol. UNIS-JAKOS s. r. o. Uherské Hradiště na dodávku zakázky
„Rozšíření kapacity mateřské školy Ořechov – dodávka a montáž gastro zařízení (příloha č. 12)
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16. výsledek výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti
na zakázku „Přístavba učeben základní školy k objektu mateřské školy Ořechov“ (příloha č. 13)
17. výsledek výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace na zakázku „Studie bytové
domy a protihlukový val v lokalitě Hůrky – Ořechov“ (příloha č. 14)
18. uzavření smlouvy o dílo se spol. Mikulík projekty s. r. o. Uherské Hradiště na vypracování
projektové dokumentace na zakázku „Studie bytové domy a protihlukový vyl v lokalitě Hůrky –
Ořechov“ (příloha č. 15)
19. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu (příloha č. 16)
20. uzavření dodatku č. 1 se spol. Stamos Uherské Hradiště s. r. o. ke smlouvě o dílo na zakázku
„Rozšíření kapacit mateřské školy „ (příloha č. 17)
21. uzavření smlouvy o správě veřejného pohřebiště s Obcí Vážany, se sídlem Vážany 20 (příloha č.
18)
22. uzavření dohody s Obcí Vážany o zajištění provozování veřejného pohřebiště (příloha č. 19)
23. poskytnutí měsíční odměny ve výši 18.000,- Kč neuvolněnému místostarostovi Mgr. Jaroslavu
Březinovi od 1. 4. 2020

neschvaluje:
poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje o. p. s.

bere na vědomí:
informace o probíhající projektové činnosti na projekt pro provedení stavby „Odkanalizování obcí
Ořechov, Vážany včetně čistírny odpadních vod“ a o připravovaném výběrovém řízení na
zhotovitele této stavby.

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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