
VÝPIS USNESENÍ
Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OŘECHOV

KONANÉHO DNE 30. 9.  2010  V 18   HOD.  V RESTAURACI U RYBNÍČKA
( Přítomno 10 zastupitelů, omluvena - Mgr. Jachnická )

Usnesení č. 487/10
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu  pana Tomáše Dudíka a paní Sylvu
Zvolskou.
Hlasování :    pro 10        proti   0         zdržel se    0

Usnesení č. 488/10
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu : Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby – AKZ Stavby, prodloužení plynovodu -
místo bodu  č. 6.
Hlasování :    pro 10        proti   0         zdržel se    0

Usnesení č. 489/10
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program :

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Převzetí křížů a boží muky do majetku obce
5. Smlouva o dotaci hasiči - výzbroj  a výstroj
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením

stavby – AKZ Stavby, prodloužení plynovodu
7. Rozpočtové opatření č. 7/2010, 8/2010 a 9/2010
8. Prodej pozemku p.č. 1875/2, ul. Pláně
9. Prodej pozemku p.č. 1408/10, ul. Bašty
10. Prodej pozemku p.č. 6267/1, ul. Tikovická
11. Návrh na odkoupení pozemku do majetku obce, ul. Ježkov, p.č.125/7
12. Zpráva o činnosti obecního úřadu
13. Závěr

Hlasování :    pro 10        proti   0         zdržel se    0

Usnesení č. 490/10
Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí předmětů kulturní hodnoty ( kříže + Boží muka ) do
majetku obce, které budou zařazeny v hodnotě  1,- Kč za každý předmět -  viz seznam
příloha č. 1.
Hlasování :    pro 10        proti   0         zdržel se    0

Usnesení č. 491/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje pro hasiče na výstroj a výzbroj a na opravu požárního vozidla ve výši 30.000 Kč a
pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :    pro 10        proti   0         zdržel se    0

Usnesení č. 492/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby ( plyn AKZ Stavby, p.Zvolský ) uzavíranou mezi Obcí Ořechov,
jako budoucím povinným, JMP Net, s.r.o. jako budoucím oprávněným  a  pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy. Cena za 1 běžný metr břemene bude 50 Kč +DPH



Hlasování :    pro 8        proti   0  zdržel se 2   ( Zvolská, Sobotka )

Usnesení č. 493/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.7/2010, 8/2010 a 9/2010 dle přílohy č. 2.
Hlasování :    pro 10        proti   0         zdržel se    0

Usnesení č. 494/10
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  pozemku parc. č. 1875/2 o výměře 16 m2 panu
…………………, ……………., za cenu 200 Kč / m2  a pověřuje starostu k podpisu kupní
smlouvy.  Geometrický plán na rozdělení pozemku uhradí kupující. Zastupitelstvo souhlasí
se zrušením  usnesení č. 474/10.
Hlasování :    pro 10        proti   0         zdržel se    0

Usnesení č. 495/10
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1408/10.
Hlasování :    pro 10        proti   0         zdržel se    0

Usnesení č. 496/10
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  pozemku parc. č. 6267/1 o výměře 364 m2 paní
………………………, bytem ……………..  za cenu 200 Kč / m2  a pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování :    pro 10        proti   0         zdržel se    0

Usnesení č. 497/10
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc. č. 125/7 o výměře 62 m2 od pana
……………………., bytem …………………. do majetku obce za cenu 200 Kč / m2  a
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování :    pro 8        proti 1  ( Sobotka )         zdržel se 1  ( Krečmerová )

Usnesení č. 498/10
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu o činnosti obecního úřadu.
Hlasování : pro 10       proti 0         zdržel se 0

V Ořechově dne 30. 9.  2010

Josef Brabenec
starosta obce


