
USNESENÍ  
Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OŘECHOV 

KONANÉHO DNE 9.7.2014  V 19 HOD. V RESTAURACI U RYBNÍČKA     
Přítomno : 10 zastupitelů, omluven - J. Sobotka 
 
 
Usnesení č. 437/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Miroslava Floriána a pana 
Jiřího Trenze. 
Hlasování :  pro      9          proti    0            zdržel se      1 ( Florián ) 
 
Usnesení č. 438/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání: 

1. Zahájení  
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů 
3. Schválení programu 
4. Smlouva č. 13146496 o poskytnutí podpory ze SFŽP ( Lejtna ) 
5. Smlouva o bezúplatném převodu majetku škole  
6. Podružné vodoměry na zálivku 
7. Příspěvek Fotbalovému klubu Ořechov 
8. Smlouva o dílo - chodník Ježkov 
9. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 216/1 ( Ořechovičská - p. Konečný 

)        
10. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 216/1 (Ořechovičská - manž. 

Svobodovi) 
11. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1889/1 ( Tolarova - p. Ševčík ) 
12. Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 655/1 ( Na Kopci -  Šmídovi )  
13. Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 873/3 ( Kyselkova - p. Jašková ) 
14. Odkup pozemku parc.č. 943/2 do majetku obce - ( Pavlíkova - Smejkalovi ) 
15. Žádost p. Jan Šterc - parkovací stání  
16. Smlouva o břemeni, RWE GasNet - prodloužení plynovodu  Bakešova  
17. Smlouva o břemeni, RWE GasNet -  IS lokalita Kopec, II. etapa 
18. Smlouva o břemeni, RWE GasNet - Čech, Bašty 
19. Zpráva o činnosti obecního úřadu  
20. Závěr 

Hlasování :  pro      10          proti    0          zdržel se      0 
 
Usnesení č. 439/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 131 464 96 o poskytnutí podpory ze státního 
fondu životního prostředí ČR na akci  „Biokoridor a obnova prameniště Lejtny“ a 
schvaluje příjem dotace ze SFŽP ve výši 98.956,85 Kč a z ERDF ve výši 1.880.180,15 Kč. 
Hlasování :  pro      10          proti    0             zdržel se      0 
 
Usnesení č. 440/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. S 1/2014 o bezúplatném převodu majetku 
škole         v  celkové výši  67.196,10 Kč.  
Hlasování :  pro      10          proti    0           zdržel se      0 
 
 
 



Usnesení č. 441/2014: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezplatným převáděním vodoměrů do majetku obce. 
Jedná se o vodoměry, které budou určeny pouze na odběr vody na zálivku zahrad. 
Hlasování :  pro              7      ( Smutný, Dudík, Brabenec, Oliva, Krečmerová, Šmíd )     
                       proti             0                    
                       zdržel se      3      ( Florián, Konečný, Trenz ) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 442/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku FK  Ořechov ve výši 100.000 Kč na 
pořízení zavlažovacího zařízení fotbalového hřiště. 
Hlasování :  pro      10          proti    0                   zdržel se      0 
 
Usnesení č. 443/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci chodník Ježkov s firmou MIKO 
sdružení, Neslovice za celkovou cenu 1.317.300 Kč bez DPH.  
Hlasování :  pro      10          proti    0                   zdržel se      0 
 
Usnesení č. 444/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 216/1 o výměře cca 13 m2 
panu ……………………….. za cenu 200 Kč/ m2. Geometrický plán na oddělení 
pozemku a návrh na vklad hradí kupující. 
Hlasování:            Pro              1  ( Šterc )         
                            Proti           7   ( Smutný, Dudík, Brabenec, Oliva, Florián, Šmíd, Trenz ) 
                              Zdržel se     2  ( Krečmerová, Konečný ) 
Usnesení nebylo schváleno!   
 
Usnesení č. 445/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 216/1 o výměře cca 20 m2 
manželům ……………………….za cenu 200. Kč/ m2. Geometrický plán na oddělení 
pozemku a návrh na vklad hradí kupující. 
 
Hlasování:        Pro              1  ( Šterc   )     
                            Proti           7  ( Smutný, Dudík, Brabenec, Oliva, Florián, Šmíd, Trenz ) 
                             Zdržel se     2  ( Krečmerová, Konečný ) 
Usnesení nebylo schváleno ! 
 
Usnesení č. 446/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej části pozemku parc.č. 1889/1 o 
výměře cca 200 m2 panu ……………………. za cenu 200 Kč/ m2. Geometrický plán na 
oddělení pozemku a návrh na vklad hradí kupující. 
Hlasování :  pro      10          proti    0                   zdržel se      0 
 
Usnesení č. 446/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej části pozemku parc.č. 1889/1 o 
výměře cca 200 m2 panu …………………………………. za cenu 200 Kč/ m2. 
Geometrický plán na oddělení pozemku a návrh na vklad hradí kupující. 
Hlasování :  pro      10          proti    0                   zdržel se      0 
 
 



Usnesení č. 448/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu  na prodej pozemku parc.č. 873/3 o 
výměře 104 m2 paní …………………………. za cenu 200 Kč/ m2.  Návrh na vklad 
uhradí kupující.  
Hlasování :  pro      10          proti    0                   zdržel se      0 
 
Usnesení č. 449/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na nákup pozemku parc.č. 943/2 o výměře 
70 m2  do majetku obce za cenu 200  Kč/ m2.  
Hlasování :  pro      10          proti    0                   zdržel se      0 
 
Usnesení č. 450/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování  parkovacího místa na části obecního 
pozemku parc.č. 121 před rodinným domem pana Jana Šterce na náklady žadatele. 
Hlasování :  pro      10          proti    0                   zdržel se      0 
 
Usnesení č. 451/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EKO-
JMP/Ořechov/736-1/12-10 mezi obcí Ořechov, jako povinným a RWE GasNet, jako 
oprávněným -  na stavbu  „Prodloužení STL plynovodu a plynovodní přípojky, k.ú. 
Ořechov“ v ulici Bakešova. Jednorázová náhrada bude činit 100 Kč bez DPH. 
Hlasování :  pro      10          proti    0                   zdržel se      0 
 
Usnesení č. 452/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800071457-EKO-
BR/Ořechov/212-1/14-2/N mezi obcí Ořechov, jako povinným a RWE GasNet, jako 
oprávněným -  na stavbu  „IS lokalita Kopec II. etapa, k.ú. Ořechov“ v ulici Bakešova. 
Jednorázová náhrada bude činit 3450 Kč  bez DPH. 
Hlasování :  pro      10          proti    0                   zdržel se      0 
 
Usnesení č. 453/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800073579/1/VB 
mezi obcí Ořechov, jako povinným a RWE GasNet, jako oprávněným -  na stavbu  
„NTL plynovod v četně dvou NTL přípojek v k.ú. Ořechov“ v ulici Bašty. Jednorázová 
náhrada bude činit 7500 Kč  bez DPH. 
Hlasování :  pro      10          proti    0                   zdržel se      0 
 
Usnesení č. 454/2014: 
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.  
Hlasování :  pro      10          proti    0                   zdržel se      0 
 
 
 
V Ořechově dne 9.7.2014 
 
 
 
 
Josef Brabenec 
starosta obce 


