U S N E S E N Í č. 1/17
z 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 20. února 2017
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva obce.
2. návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Eva Píšťková, Jaroslava Váňová

3. ověřovatele zápisu :

Martin Zelina, Radomír Korvas

4. úpravy rozpočtu č. 1/2017 (příloha č. 3)
5. střednědobý výhled rozpočtu obce pro r. 2020 a r. 2021 (příloha č. 4)
6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330041117/001 na stavbu „Osvětimany,
rozšíření NN, Machálek“ se spol. E.ON Distribuce a.s. (příloha č. 5)
7. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT-014330037722/001 na stavbu
náves, kabely NN obnova“ se společností E.ON Distribuce a.s. (příloha č. 6)

„Ořechov,

8 Plán společných zařízení zpracovaný společností GEOREAL spol. s r.o. v rámci řízení o
Komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště
9. záměr obce na nabytí 4/5 nemovitosti pozemku parc. č. 3462 (PK) a uzavření kupní smlouvy, na
nabytí 4/5 tohoto pozemku za cenu 100,- Kč/m2 (příloha č. 7)
10. záměr obce na převod nemovitostí pozemků parc. č. 2675/11, parc. č. st. 272, 293, 320, 321,
330, 331, 332 a 333 a uzavření kupní smlouvy se spol. ZEAS Polešovice a.s. Polešovice 308 na
převod těchto pozemků za celkovou kupní cenu ve výši 2.455.090,- Kč (příloha č. 8)
11 uzavření dodatku ke kupní smlouvě ze dne 7. 11. 2014 (příloha č. 9)
12. název příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Ořechov, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace“
13. uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA – Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Praha
14. odpisový plán na r. 2017 (příloha č. 11)
neschvaluje
1. nabídku Aricibiskupství olomouckého na směnu pozemků parc. č. 99/1, 99/3, 99/4, 99/16, 99/20,
3540/39, 3555/2, 3540/47, 2633/1, 2633/25, 2633/27 a 2633/41 o celkové výměře 5917 m2 za
pozemek parc. č. 3237 (ZE) o výměře 102.767 m2
2. poskytnutí finančního příspěvku na provoz sociálních služeb Centra pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o.p.s. ve Zlíně
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3. poskytnutí sponzorského daru z rozpočtu obce Sociálním službám Uherské Hradiště, Domov pro
seniory Nezdenice
4. poskytnutí finančního příspěvku na činnosti základní organizace Český svaz včelařů, z.s.
Polešovice
pověřuje
starostku obce k uzavření kupní smlouvy o odkoupení pozemku p.č. 70/55 o výměře 844 m2
bere na vědomí
úpravy rozpočtu č. 10/2016 a č. 11/2016, které provedla starostka obce (příloha č. 10)
souhlasí
s upravením položek schváleného rozpočtu podle novelizované vyhlášky

Jarmila Jilgová
starostka obce

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta obce
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