U S N E S E N Í č. 5/20
z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 14. září 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 12. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. návrhovou komisi ve složení:

Tomáš Mrkus, Zdeněk Andrýsek

3. ověřovatele zápisu :

Radomír Korvas, Veronika Kryštofová

4. výsledek výběrového řízení na stavbu „ZTV v lokalitě Za Dvorem II – Ořechov“ (příloha č. 3)
5. uzavření smlouvy o dílo s Inženýrskými stavbami Hodonín s. r. o. na stavbu „ZTV v lokalitě Za
Dvorem II – Ořechov“ (příloha č. 4)

6. výsledek výběrového řízení na stavbu „Ořechov – bezbariérový chodník u obecního úřadu“ (příloha č.
5)

7. uzavření smlouvy o dílo se spol. SYTYS.cz s. r. o. Praha na stavbu „Ořechov – bezbariérový
chodník u obecního úřadu“ (příloha č. 6)
8. výsledek poptávkového řízení na připoložení kabelu veřejného osvětlení a místního rozhlasu ke kabelu
nízkého napětí v lokalitě Hůrky

9. uzavření smlouvy o dílo se spol. MOEL s. r. o. Šumice na připoložení kabelu veřejného osvětlení a
místního rozhlasu ke kabelu nízkého napětí v lokalitě Hůrky (příloha č. 7)

10. výsledek poptávkového řízení na provedení provizorní komunikace v lokalitě Hůrky
11. uzavření smlouvy se spol. SYTYS cz. s. r. o. o dílo na provedení provizorní komunikace
v lokalitě Hůrky (příloha č. 8)
12. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se Státním pozemkovým úřadem Praha o zřízení věcného
břemene na stavbu „Ořechov – prodloužení řadu 4-7, parc. č. 4207, k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště“
(příloha č. 9)
13. uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu působnosti k projednávání přestupků s Městem
Uherské Hradiště (příloha č. 10)
14. podání žádosti o odkup části pozemku parc. č. 3539 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště za odhadní
cenu
15. uzavření dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu s Ústavem archeologické
památkové péče Brno (příloha č. 11)
16. cenovou nabídku spol. AQUADROP Mysločovice na stavbu „Ořechov - doplnění vodojemu“
(příloha č. 12)
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17. nabytí nemovitosti parc. č. st. 184, jehož součástí je stavba č. p. 176, parc. č. 1610/4, parc. č.
1612 a parc. č. 1617 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště za maximální cenu 500 tis. Kč
neschvaluje:
1. poskytnutí dotace na zajištění prodejny potravin Jednoty v Ořechově
2. poskytnutí finančního příspěvku Diakonii, středisko Cesta Uherské Hradiště
souhlasí:
1. s nabídkou na projektové práce na stavbu „Komunitní dům pro seniory – KODUS Ořechov“
2. s nabídkou na projektové práce na stavbu „Bytový dům pro mladé (BD 6)„

pověřuje:
1. starostku k uzavření smlouvy se spol. AQUADROP Mysločovice na provedení projektové
dokumentace na stavbu „Ořechov – doplnění vodojemu“
2. starostku k uzavření smlouvy s Ing. Jaroslavem Mikulíkem na provedení projektové
dokumentace na stavbu „Komunitní dům pro seniory – KODUS Ořechov“
3. starostku k uzavření smlouvy s Ing. Jaroslavem Mikulíkem na provedení projektové
dokumentace na stavbu „Bytový dům pro mladé (BD 6)„
bere na vědomí:
rozpočtová opatření č. 4/2020, které provedla starostka obce (příloha č. 13)

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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