
VÝPIS USNESENÍ
Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OŘECHOV

KONANÉHO DNE 19. 5.  2010  V 19   HOD.  V RESTAURACI  U RYBNÍČKA

Usnesení č. 449/10
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu jednání pana Ing. Miroslava
Smutného a pana Oldřich a Paulíčka.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 450/10
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu – Smlouva o smlouvě budoucí o břemeni -
E.on - Karnet do programu jednání.
Hlasování :      pro    11    proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 451/10
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu – Schválení přijetí dotace na úroky z úvěrů
– kanalizace a ČOV ve výši 180.000 Kč.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 452/10
Zastupitelstvo schvaluje následující  program jednání :

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Přísedící u soudu – Janková M.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2010
6. Rozpočtové opatření č. 2/2010
7. Rozpočtové opatření č. 3/2010
8. Rozpočtové opatření č. 4/2010
9. Schválení odpisového plánu Základní školy Ořechov
10. Smlouva o břemeni – Telefonika ( Badouček )
11. Odkoupení pozemku do vlastnictví obce parc.č. 1577/2
12. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1666/1
13. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1408/10
14. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 655/1
15. Rozdělení skupinového vodovodu Ořechov - Hajany
16. Závěrečný účet za rok 2009
17. Smlouva o smlouvě budoucí o břemeni – E.On – Karnet
18. Schválení přijetí dotace na úroky z úvěrů – kanalizace a ČOV
19. Z činnosti obecního úřadu

Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 453/10
Zastupitelstvo obce schvaluje  do funkce  přísedícího  k Okresnímu soudu Brno – venkov
pro  funkční období let 2010 až 2014 paní Marii Jankovou, bytem Ořechov,
Ořechovičská 8.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 454/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010 dle přílohy.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0



Usnesení č. 455/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010 dle přílohy.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 456/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010 dle přílohy.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 457/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010 dle přílohy.
Hlasování :      pro    11 proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 458/10
Zastupitelstvo  obce schvaluje Základní škole Ořechov předložený odpisový plán na
interaktivní tabule s příslušenstvím – dle přílohy.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 459/10
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. M-083-2-0073 mezi
obcí Ořechov, jako povinným a Telefónicou O2, jako oprávněným - přípojka
telekomunikační sítě k RD Výhon 29, přes obecní pozemek parc. č. 548/5 a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 460/10
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1577/2 o výměře 241 m2 od
Hany Lhotecké, bytem Ořechov, Výstavní 7  a Pavla Lhoteckého, bytem Ivančice, Luční 9
za cenu 200 Kč / m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se 1  ( Zvolská )

Usnesení č. 461/10
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1666/1 o výměře 8 m2 panu Ing.
Ivo Dlouhému, bytem Ořechov, Tikovická 52, za cenu 200 Kč / m2 a pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy. Geometrický plán uhradí kupující.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 462/10
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1408/10.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 463/10
Zastupitelstvo obce  neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 655/1.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 464/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o vymezení, rozdělení a užívání společného majetku
- Skupinový vodovod Ořechov – Hajany uzavíranou mezi obcí Ořechov a Hajanami a
pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0



Usnesení č. 465/10
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009  a souhlasí s celoročním
hospodařením obce s výhradami, na základě kterých přijala obec opatření potřebná
k nápravě chyb a nedostatků dle přílohy.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 466/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni uzavíranou mezi obcí a E.onem ( přeložka el. vedení Karnet, Kopec ).
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 467/10
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na úroky z úvěrů – kanalizace a ČOV -
z rozpočtu JMK v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 180.000 Kč a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
Hlasování :      pro    11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 468/10
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu o činnosti obecního úřadu.
Hlasování :      pro  11        proti     0       zdržel se    0

V Ořechově dne 19. 5. 2010

Josef Brabenec
starosta obce


