U S N E S E N Í č. 6/20
z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 1. prosince 2020
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Eva Píšťková, Jaroslava Šimková

3. ověřovatele zápisu :

Zdeněk Andrýsek, Martin Rokyta

4. úpravy rozpočtu č. 7/2020 (příloha č. 3)
5. přebytkový rozpočet obce Ořechov na r. 2021 podle závazných ukazatelů (odvětvové paragrafy).
(příloha č. 4)
6. rozpočet sociálního fondu na r. 2021 (příloha č. 5)
7. plán investic na r. 2021 – 2023 (příloha č. 6)
8. vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské Hradiště, na r.
2021 (příloha č. 7)
9. střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské
Hradiště pro r. 2022 a r. 2023 (příloha č. 7)
10. uzavření veřejnoprávní smlouvy s TJ Sokol Ořechov, z. s., o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce na r. 2021 ve výši 190.000,- Kč (příloha č. 8)
11. uzavření darovacích smluv na
- s Římskokatolickou farností Polešovice na poskytnutí finančního daru na r. 2021 výši 10.000,Kč
- s Přáteli Základní školy Ořechov z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2021 ve výši 10.000,Kč
- s Mysliveckým spolkem Ořechov, z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2021 ve výši 15.000,Kč
- s Folklórním spolkem Ořechov, z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2021 ve výši 40.000,- Kč
- s Motorkáři z Ořechova, zapsaný spolek Žebrák, na poskytnutí finančního daru na r. 2021 ve výši
20.000,- Kč
- se Sborem dobrovolných hasičů Ořechov z. s. na poskytnutí finančního daru na r. 2021 ve výši
10.000,- Kč
(přílohy č. 9 – 14)
12. provedení řádné inventarizace podle plánu inventur na r. 2020 (příloha č. 15)
13. podání žádosti o dotaci na akci „Komunikace v ulici Nová čtvrť“ v rámci výzvy k podávání
žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje
venkova pro dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
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14. podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „ZTV Za dvorem II – Ořechov“
15. podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Komunikace, chodníky
Ořechov – Hůrky I a II. etapa“
16. výsledek výběrového řízení na akci „Řešení separovaných odpadů v obci Ořechov“ (příloha č.
16)
17. uzavření kupní smlouvy se spol. ELKOPLAST CZ, s. r. o. Štefánikova 2664, Zlín na akci
„Řešení separovaných odpadů v obci Ořechov“ (příloha č. 17)
18. odstoupení od kupní smlouvy o prodeji nemovité věci pozemku parc. č. 5275/2 v k. ú. Ořechov
u Uh. Hradiště (příloha č. 18)
19. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 2633/45 o výměře 1077 m2 v k. ú. Ořechov
u Uh. Hradiště a uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 600,- Kč/m2 (příloha č. 19)
20. záměr obce na převod nemovitosti pozemku parc. č. 2633/44 o výměře 994 m2 v k. ú. Ořechov
u Uh. Hradiště a uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 600 Kč/m2 (příloha č. 20)
21. záměr obce na převod nemovitostí pozemků parc. č. 2633/51 o výměře 239 m2, parc. č. 2633/50
o výměře 49 m2 a pozemku parc. č. 2633/49 o výměře 56 m2 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště a
uzavření kupní smlouvy za kupní cenu 500,- Kč/m2 (příloha č. 21)
22. záměr obce na směnu pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 5250/1 díl d) o výměře 19 m2 v k. ú.
Ořechov u Uh. Hradiště za pozemek parc. č. 5250/2 díl b) o výměře 19 m2 v k. ú. Ořechov u Uh.
Hradiště (příloha č. 22)
23. záměr obce na nájem části pozemku parc. č. 3506/8 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradišti a uzavření
dohody o nájmu pozemku, za cenu 100,- Kč/rok (příloha č. 23)
24. uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na převod pozemků parc. č. st. 200 jehož součástí je
stavba č. p. 189 a parc. č. 45/4 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště (příloha č. 24)
25. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. OT-001030060614/001MOEL s E.ON Distribuce České Budějovice na stavbu „Ořechov, napr. Sběr. Dvora, Rokyta,
smyčka NN“ (příloha č. 25)
26. převedení kanalizace dobrovolnému svazku obcí Ořechov – Vážany
27. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace (příloha č. 27)
28. poplatek za nájem hrobového místa v r. 2021 ve výši 100,- Kč/rok
neschvaluje:
1. poskytnutí finančního příspěvku spol. Za sklem o. s. Vizovice
pověřuje:
1. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření v souvislosti s dotacemi přijatými
v r. 2021 maximálně do výše přijaté dotace
2. starostku a místostarostu obce provádět rozpočtová opatření za r. 2020, která vyplynou
z daňových příjmů
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3. starostku a místostarostu obce provádět v r. 2021 rozpočtová opatření při zachování přebytku
nebo schodku hospodaření maximálně ve výši 50.000,- u závazného ukazatele.

bere na vědomí:
úpravy rozpočtu č. 5/2020 a 6/2020, které provedla starostka obce (přílohy č. 28, 29)

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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