U S N E S E N Í č. 3/21
z 16. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 22. června 2021
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 16. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. návrhovou komisi ve složení:

Radomír Korvas, Jaroslava Šimková

3. ověřovatele zápisu :

Zdeněk Andrýsek, Veronika Kryštofová

4. úpravy rozpočtu č. 5/2021 (příloha č. 3)
5. výjimku z počtu dětí v mateřské škole ve školním roce 2021 – 2022
6. výsledek výběrového řízení na akci „Předcházení vzniku separovaných odpadů“ (příloha č. 4)
7. uzavření kupní smlouvy se spol. Elkoplast CZ, Zlín na pořízení zboží na akci „Předcházení
vzniku separovaných odpadů“ (příloha č. 5)
8. uzavření kupní smlouvy se spol. ARGO Trnava s. r. o. Třebíč na pořízení kontejneru na textil a
kompostérů v rámci akce „Předcházení vzniku separovaných odpadů“ (příloha č. 6)
9. plán financování obnovy vodovodu (příloha č. 7)
11. záměr obce na směnu části pozemku obce Ořechov parc. č. 5448/2 o výměře 912 m2 v k. ú.
Ořechov u Uh. Hradiště za pozemky parc. č. 2924 o výměře 328 m2 a parc. č. 2925 o výměře 287
m2 v k. ú. Vážany u Uherského Hradiště a doplatek ve výši 8910,- Kč (příloha č. 8)
12. záměr obce na směnu části pozemku obce Ořechov parc. č. 5154 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
za pozemky parc. č. 3988, parc. č. 3989 a parc. č. 3990 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
13. záměr obce na bezúplatné nabytí částí singulárních pozemků:
podílu 1/612 pozemku p.č. 2577, zapsaného na LV č. 1182
podílu 1/612 pozemků p.č. 293/1, p.č. 293/2 , p.č. 293/3, zapsaných na LV č. 1351
podílu 1/612 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1, p. č. 3518/3, zapsaných na LV č. 1364
podílu 105/20437 pozemku p. č. 4914, zapsaného na LV č. 1385
podílu 105/19807 pozemku p. č. 4963, zapsaného na LV č. 1396
podílu 105/21067 pozemků p. č. 4023, p. č. 4808, zapsaných na LV č. 1397
podílu 105/18547 pozemků p. č. 5176, p. č. 5278, p. č. 5502, zapsaných na LV č. 1398
podílu 105/22327 pozemku p. č. 4024, zapsaného na LV č. 1399
podílu 105/19807 pozemků p. č. 4807, p. č. 4960, p. č. 5106, p. č. 5120, p. č. 5461, zapsaných
na LV č. 1403
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podílu 1/204 pozemku p.č. 2577, zapsaného na LV č. 1182
podílu 1/204 pozemků p.č. 293/1, p. č. 293/2, p. č. 293/3, zapsaných na LV 1351
podílu 1/204 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1, p. č. 3518/3, zapsaných na LV 1364
podílu 210/20437 pozemku p.č. 4914, zapsaného na LV č. 1385
podílu 1260/22327 pozemku p.č. 4024, zapsaného na LV č. 1399
podílu 180/19807 pozemku p.č. 4963, zapsaného na LV č. 1396
podílu 180/21067 pozemků p. č. 4023, p. č. 4808, zapsaných na LV č. 1397
podílu 180/22327 pozemku p. č. 4024, zapsaného na LV č. 1399
podílu 1/459 pozemků p.č. 293/1, p.č. 293/2 , p.č. 293/3, zapsaných na LV č. 1351
podílu 1/459 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 s majiteli
pozemků (příloha č. 9)
14. uzavření Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby Vodní plocha a mokřady v trati
Zákopy v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště (příloha č. 10)
15. výjimku z počtu žáků v základní škole na školní rok 2021/2022
neschvaluje:
1. poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub
Radost, Barákova 23, Prostějov
2. poskytnutí finančního příspěvku Projektu Šance, Ve Smrčkách 28, Praha
3. poskytnutí finanční podpory Diakonii ČCE – středisko Cesta, Na Stavidle 1266, Uherské
Hradiště
pověřuje:
starostku uzavřít směnnou smlouvu na části pozemku obce Ořechov parc. č. 5154 v k. ú. Ořechov u
Uh. Hradiště za pozemky parc. č. 3988, parc. č. 3989 a parc. č. 3990 v k. ú. Ořechov u Uh. Hradiště
bere na vědomí:
úpravy rozpočtu 4/2021 na r. 2021, které provedla starostka obce (příloha č. 11)

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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