
VÝPIS USNESENÍ
Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OŘECHOV

KONANÉHO DNE  15. 4. 2009 V 19   HOD.  V RESTAURACI  U RYBNÍČKA

Usnesení č. 303/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Leoše Olivu a Miroslava Smutného.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 304/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje  zařazení bodu Smlouva o dílo – zpracování dotace pro školu
jako bod č. 20.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 305/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje  následující program jednání schůze zastupitelstva :
Program :

1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Zrušení usnesení č. 199/2008, 214/2008 a 240/2008
5. Smlouvy na zpracování dotací na  3 akce : sběrný dvůr,  kulturní centrum Ořechov,

centrum Ořechov
6. Rozpočtové opatření č. 1/2009,  2/2009 a 3/2009
7. Schválení podmínek  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na modernizaci pracoviště

Czech point
8. Úroky z úvěru ( multifunkční sportoviště ) – způsob účtování
9. Mateřská škola - navýšení provozní dotace  na vybavení výdejny stravy v přízemí
10. Schválení výsledku hospodaření  mateřské školy
11. Schválení výsledku hospodaření základní školy
12. Cena za pronájem obecních pozemků
13. Prodej pozemky Nová ul.
14. Směna pozemků Na Kopci
15. Prodej bytu č. 247/4 Sokolská ulice
16. Využití budovy speciální školy
17. Pronájem části budovy bývalé speciální školy
18. Podmínky pronájmu bývalého vojenského areálu
19. Boží muka, křížky
20. Smlouva o dílo – zpracování žádosti o dotace pro školu
21. Zpráva o činnosti obecního úřadu
22. Závěr

Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 306/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č.  199/08, 214/08  a  240/08.
Hlasování :       pro  10      proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 307/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou  RPA, s.r.o. Brno,  na zpracování a
podání  dotace na sběrný dvůr a  pověřuje  starostu k jejímu  podpisu.
Hlasování :       pro  10      proti 0         zdržel se  0



Usnesení č. 308/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo o dílo s firmou  RPA, s.r.o. Brno na
zpracování a podání  dotace na centrum v Ořechově   a pověřuje starostu  k jejímu
podpisu.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 309/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo o dílo s firmou  RPA, s.r.o. Brno na
zpracování a podání  dotace na kulturní centrum v Ořechově  a pověřuje starostu  k jejímu
podpisu.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 310/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009, 2/2009  a 3/2009  dle příloh.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 311/09 :
Zastupitelstvo obce Ořechov ( IČ 00282278 ) schvaluje podmínky Rozhodnutí o udělení
dotace na modernizaci pracoviště Czech POINT.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 312/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje účtování úroků z úvěru na multifunkční sportoviště přímo do
nákladů.
Hlasování :       pro 7            proti 0         zdržel se 3 ( Zvolská, Sobotka, Záděra )

Usnesení č. 313/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení provozní dotace mateřské škole na vybavení výdejny
stravy v přízemí a to investiční příspěvek ve výši 63 000 Kč a neinvestiční  ve výši 137 000
Kč.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 314/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářského  výsledky  mateřské školy ve výši  4 717,97 Kč
s následujícím rozdělením : fond odměn  3 000,00 Kč  a   fond rezervní 1 717,97 Kč.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 315/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje schodek hospodářského výsledku základní školy za rok 2008
ve výši – 152 213,76 Kč a jeho úhradu z rezervního fondu školy.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 316/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za pronájem obecních pozemků pronajímaných na
zemědělskou činnost – jako zahrádky -  ve výši 1,- Kč / m2 ,  s každoročním zvyšováním  o
procento odpovídající procentuálnímu vyjádření míry inflace za předchozí kalendářní rok
oficiálně zveřejněné Českým statistickým úřadem.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0



Usnesení č. 317/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1798/1 o výměře 893 m2 manželům
………………………………., bytem ………………, Brno,  za cenu 820 Kč / m2 a pověřuje
starostu k podpisu kupní smlouvy s tím, že kupující  uhradí poplatek spojený s vkladem na
katastr nemovitostí.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 318/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1797/2 o výměře 1024 m2 manželům
…………………………….., bytem ………………., Brno,  za cenu 820 Kč / m2 a pověřuje
starostu k podpisu kupní smlouvy s tím, že kupující  uhradí poplatek spojený s vkladem na
katastr nemovitostí.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 319/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje směny pozemků p.č. 743/x1 o výměře 46 m2 a 743/ x2 o
výměře 188 m2 za pozemky 7724/x2 o výměře 73 m2 a 7725/x2 o výměře 6 m2 firmě Karnet a
pověřuje  starostu  k podpisu smlouvy. Rozdíl ve výměrách 155 m2 doplatí  firma Karnet a to
650 Kč / m2.
Hlasování :       pro 6       proti   2 ( Sobotka, Záděra )       zdržel se   2 ( Zvolská, Oliva )

Usnesení č. 320/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytové jednotky č. 247/4 v budově Ořechov číslo
popisné 244, 245, 246, 247, 248 na ulici Sokolská 9, včetně spoluvlastnického podílu ve
výši 6711/162040 na společných částech budovy a k pozemkům parc.č. 731/ 3, parc.č. 731/4,
parc.č. 731/5, parc.č. 731/6, parc.č. 731/7 a parc.č. 731/11 vše k.ú. Ořechov, panu
…………………., bytem Ořechov, ………………. a slečně ………………….., bytem
Ořechov, ………………..,  za cenu 784000 Kč a pověřuje starostu k  podpisu smlouvy o
převodu vlastnictví nemovitostí s tím, že poplatek spojený s návrhem na vklad hradí
kupující.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 321/09 :
Zastupitelstvo obce neschvaluje  využití části budovy speciální školy jako penzion pro
seniory.
Hlasování :  pro 2 ( Zvolská, Záděra )

 proti   5 ( Brabenec, Florián, Dudík, Jachnická, Sobotka )
zdržel se  3 ( Krečmerová, Oliva, Smutný )

Usnesení č. 322/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu  o pronájmu části budovy č.p. 702 ,  471 m2 sdružení
V růžovém sadu a  pověřuje starostu k jejímu podpisu. Smlouva bude uzavřena  na dobu
určitou na 10 let s ročním nájmem 100 000 Kč.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 323/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru pronájmu celého vojenského areálu za
podmínek, kdy 60% bude cena  a  40 % využití.
Hlasování :       pro 8            proti 0               zdržel se někdo 2  ( Zvolská, Jachnická )



Usnesení č. 324/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení nalezené věci dle přílohy. ( kříže )
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 325/09 :
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na podání žádosti o dotaci z operačního
programu na zvýšení kvality výuky žáků s  firmou Grantika a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Usnesení č. 326/09 :
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Hlasování :       pro  10            proti 0         zdržel se  0

Josef Brabenec, v.r.
starosta obce


