U S N E S E N Í č. 5/21
z 18. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 21. září 2021
Zastupitelstvo obce

schvaluje:
1. program jednání 18. řádného zasedání zastupitelstva obce
2. návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Eva Píšťková, Radomír Korvas

3. ověřovatele zápisu :

Zdeněk Andrýsek, Jaroslava Šimková

4. úpravy rozpočtu č. 7/2021 (příloha č. 3)
5. výsledek výběrového řízení na zakázku na stavební práce „SO 02. 1-1 Komunikace – lokalita
Hůrky Ořechov“ (příloha č. 4)
6. uzavření smlouvy o dílo na stavbu „SO 02. 1-1 Komunikace – lokalita Hůrky Ořechov“ se
společností Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o. Uherské Hradiště (příloha č. 5)
7. pouze bezúplatné převody podílů singulárních pozemků zapsaných na listech vlastnictví č. 1403,
1351, 1399, 1398, 1397, 1396, 1364, 1182, 1385 v katastrálním území Ořechov u Uherského
Hradiště
8. záměr obce na bezúplatné nabytí pozemků :
podílu 1/612 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1, p. č. 3518/3, zapsaných na LV č. 1364
podílu 1/51 pozemku p. č. 2577, zapsaného na LV č. 1182
podílu 1/51 pozemků p. č. 293/1, p. č. 293/2, p. č. 293/3, zapsaných na LV č. 1351
podílu 1/51 pozemků p. č. 2675/12, p. č. 3200/1, p. č. 3518/3, zapsaných na LV č. 1364
podílu 1260/20437 pozemku p. č. 4914, zapsaného na LV č. 1385
pozemku p. č. 5252/2
v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště a uzavření darovací smlouvy s majiteli
pozemků (příloha č. 6)
9. uzavření smlouvy č. OT-001040018771/001-MPEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se spol. EG.D a. s. Brno, na stavbu „Ořechov, směr Hůrky, obnova NN“ (příloha č. 7)
10. uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na stavbu „Vodní plochy a mokřady v trati Zákopy k. ú. Ořechov u UH“ se Státním
pozemkovým úřadem Uherské Hradiště, Protzkarova 1180 a s Povodím Moravy s. p., se sídlem
Dřevařská 932/11, Brno – Veveří (příloha č. 8)
11. uzavření smlouvy o ručení s Komerční bankou, a. s., IČO 45317054, k zajištění dluhů Svazku
obce Ořechov – Vážany, IČO 05494702, vůči Komerční bance, a. s. vyplývajících ze smlouvy o
úvěru ve výši 38.000.000,- Kč na investiční akci „Odkanalizování obcí Ořechov, Vážany“ splatného
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dne 30. 6. 2041, a to v rozsahu ručení do maximální výše části jistiny Úvěru 28.500.000,- Kč a
příslušenství z této částky (příloha č. 9)
12. pořízení projektové dokumentace na opravu komunikace v části ulic Štěpnická a Kolářka.
13. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330063193/001-ADS se spol. EG.D a.
s. Brno, na stavbu „Ořechov, napr. sběr. dvora, Rokyta, smyčka NN“ (příloha č. 10)
14. poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč Základní škole a mateřské škole Ořechov, na úhradu
nedoplatku plynu mateřské školy
15. uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy obce (příloha č. 11)
neschvaluje:
1. poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč Základní škole a mateřské škole Ořechov, na úhradu
dopravy na plaveckou výuku
2. poskytnutí finančního daru MAS Buchlov, se sídlem Masarykova 273, Buchlovice, na
financování projektu Cisterciácké krajiny.
3. členství obce ve spolku NAŠE ODPADKY, z. s. se sídlem Uherčice
4. poskytnutí finančního daru spolku NAŠE ODPADKY, z. s. se sídlem Uherčice.
bere na vědomí:
úpravy rozpočtu 6/2021 na r. 2021, které provedla starostka obce (příloha č. 12)

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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