U S N E S E N Í č. 2/21
z 15. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 20. dubna 2021
Zastupitelstvo obce

schvaluje:
1. program jednání 15. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Eva Píšťková, Martin Rokyta

3. ověřovatele zápisu :

Tomáš Mrkus, Veronika Kryštofová

4. závěrečný účet obce Ořechov za r. 2020 s výrokem bez výhrad (příloha č. 3)
5. účetní závěrku obce Ořechov k rozvahovému dni 31. 12. 2020 a hospodářský výsledek ve výši
1.846.201,01 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. 2020 a hospodářský
výsledek ve výši 184.096,47 Kč (příloha č. 4).
7. převedení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, ve výši 134.096,47 Kč do fondu rezerv. Finanční prostředky
z fondu rezerv se použijí na opravu části střechy základní školy
8. převedení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Ořechov, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace, ve výši 50.000,- Kč do fondu odměn
9. úpravy rozpočtu 3/2021 na r. 2021 (příloha č. 5)
10. výsledek výběrového řízení na stavbu „MK Nová čtvrť – Ořechov“ (příloha č. 6)
11. uzavření smlouvy o dílo se Správou a údržbou silnic Slovácka, s. r. o. Uherské Hradiště na
stavbu „MK Nová čtvrť – Ořechov“ (příloha č. 7)
12. výsledek výběrového řízení na stavbu „Modernizace veřejného osvětlení v obci Ořechov“
(příloha č. 8)
13. uzavření smlouvy o dílo s E.ON Energie a. s. České Budějovice na stavbu „Modernizace
veřejného osvětlení v obci Ořechov“ (příloha č. 9)
14. výsledek výběrového řízení na stavbu „Mokřad v lokalitě Kopce Ořechov“ (příloha č. 10)
15. uzavření smlouvy o dílo s Lesy Horňácko s. r. o. Rohatec na stavbu „Mokřad v lokalitě Kopce
Ořechov“ (příloha č. 11)
16. finanční spoluúčast ve výši 600.000,- Kč z prostředků obce na stavbu „Revitalizace fotbalového
hřiště Ořechov“
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17. podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 2/2018, na
stavbu „Posílení zdroje pitné vody novým vodojemem“
18. podání žádosti o dotaci v rámci Státního fondu životního prostředí, výzvy NPŽP 6/2020 na akci
Projektová příprava boj se suchem na stavbu „Zasakovací průleh 3 a záchytné průlehy 4 a 5
v katastru obce Ořechov“
19. záměr obce na nabytí pozemku parc. č. 2877/3 o výměře 175 m2 v katastrálním území Vážany
u Uh. Hradiště a uzavření kupní smlouvy za cenu 25.000,- Kč (příloha č. 12)
20. záměr obce na nabytí pozemků parc. č. 2872/2 o výměře 311 m2 a parc. č. 2871/2 o výměře 63
m2 v katastrálním území Vážany u Uh. Hradiště a uzavření kupní smlouvy za cenu 100,- Kč/m2
(příloha č. 13)
21. záměr obce na bezúplatný převod pozemků parc. č. 3540/52 o výměře 12 m2, parc. č. 3540/53 o
výměře 4 m2, parc. č. 3540/54 o výměře 5 m2, parc. č. 3540/55 o výměře 2 m2, parc. č. 3540/64 o
výměře 27 m2 a parc. č. 3540/70 o výměře 9 m2 v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště a
uzavření darovací smlouvy se Zlínským krajem, Zlín (příloha č. 14)
22. záměr obce na bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3540/68 o výměře 6 m2, parc. č. 3540/69 o
výměře 19 m2 a parc. č. 3540/62 o výměře 21 m2 v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště a
uzavření darovací smlouvy se Zlínským krajem, Zlín (příloha č. 15)
23. záměr obce na převod pozemku parc. č. 4918 o výměře 158 m2 v katastrálním území Ořechov u
Uh. Hradiště a uzavření kupní smlouvy za cenu 79.000,- Kč (příloha č. 16)
24. záměr obce na převod pozemku parc. č. 5275/2 v katastrálním území Ořechov u Uh. Hradiště o
výměře 750 m2 a uzavření kupní smlouvy za cenu 375.000,-Kč (příloha č. 17)
25. záměr obce na bezúplatné nabytí částí singulárních pozemků od:
podílu 315/22327 pozemku parc. č. 4024
podílu 315/21067 pozemků parc. č. 4023, parc. č. 4808
podílu 315/19807 pozemku parc. č. 4963
podílu 210/22327 pozemku parc .č. 4024
podílu 210/21067 pozemků parc.č. 4023, parc. č. 4808
podílu 210/19807 pozemku parc. č. 4963
a uzavření darovací smlouvy s majiteli pozemků (příloha č. 18).
26. uzavření smlouvy č. OT-001030065464/001-SITL o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na stavbu „Ořechov, Osoha, smyčka NN“ (příloha č. 19)
27. obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky (příloha č. 20)
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28. vypracování projektové dokumentace na stavbu pumptrackové dráhy v části dětského hřiště
Floriánek v celkové hodnotě 1,5 mil. Kč včetně DPH a schvaluje podání žádosti o dotaci
29. uzavření smlouvy č. 1190900294 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR na akci „Výsadba stromů v intravilánu obce Ořechov“ realizovanou v r. 2020.

neschvaluje:
1. záměr obce na převod části pozemku parc. č. 3506/1 v katastrálním území Ořechov u Uh.
Hradiště
2. poskytnutí finanční podpory Lince bezpečí z. s. Praha

Revokuje:
své usnesení ze dne 16. 2. 2021, bod č. 5. – zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na převod
nemovitosti pozemku parc. č. 5275/2 o výměře 750 m2 v k. ú. Ořechov u Uherského Hradiště a
uzavření kupní smlouvy za cenu 500,- Kč/m2

Bere na vědomí:
úpravy rozpočtu č. 1/2021 a č. 2/2021, které provedla starostka obce (přílohy č. 20 a 21)

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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