
VÝPIS USNESENÍ
Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OŘECHOV

KONANÉHO DNE 26. 10.  2009 V 18   HOD.  V RESTAURACI  U FASURŮ

Usnesení č. 375/09
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu  jednání pana Ing. Josefa Sobotku a
pana Oldřicha Paulíčka.
Hlasování :      pro    11           proti      0      zdržel se    0

Usnesení č. 376/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním bodu : změna územního plánu č. V. jako bod č.
15.
Hlasování :       pro      11        proti    0       zdržel se    0

Usnesení č. 377/09
Program :

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Smlouvy o právu stavby na pozemcích obce Ořechov – plynovod a komunikace

( Karnet – Na Kopci )
5. Dohoda o budoucím předání dokončené stavby vodovodu a kanalizace do majetku

obce ( Karnet – Na Kopci )
6. Zřizovací listiny ZŠ a MŠ
7. Změna územního plánu č. VI.
8. Dokončení změny územního plánu č. III.
9. Rozdělení vodovodu Hajany - Ořechov
10. Rozpočtové opatření č. 6/2009
11. Rozpočtové opatření č. 7/2009
12. Rozpočtové opatření č. 8/2009
13. Rozpočtové opatření č. 9/2009
14. Zpráva o činnosti  kontrolního výboru a zápis finančního výboru o provedené

kontrole
15. Změna územního plánu č. V.
16. Zpráva o činnosti obecního úřadu
17. Závěr

Hlasování :      pro   11        proti 0       zdržel se    0

Usnesení č. 378/09
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na pozemcích obce – „ IS OSRD
Ořechov – lokalita Kopec I. etapa – plynovod, uzavíranou mezi firmou Karnet a obcí
Ořechov a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 379/09
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na pozemcích obce – „ IS OSRD
Ořechov – lokalita Kopec I. etapa – komunikace, uzavíranou mezi firmou Karnet a obcí
Ořechov a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0



Usnesení č. 380/09
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o budoucím předání dokončené stavby vodovodu a
kanalizace do majetku obce  „ IS OSRD Ořechov – lokalita Kopec I. etapa – vodovod,
kanalizace, uzavíranou mezi firmou Karnet a obcí Ořechov a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 381/09
Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu Základní školy Ořechov a Smlouvu o
výpůjčce a pověřuje starostu k jejich podpisům.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 382/09
Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu Mateřské  školy Ořechov a Smlouvu
o výpůjčce a pověřuje starostu k jejich  podpisům.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 383/09
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny č. VI územního plánu sídelního útvaru
Ořechov plochy bývalého vojenského prostoru na nárokovou plochu pro fotovoltaiku a
lehkou průmyslovou výrobu a pozemek parc.č.  5464 pro smíšenou výrobní zónu.
Pověřeným zastupitelem pro tuto  změnu bude starosta obce pan Josef Brabenec.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 384/09
Zastupitelstvo obce schvaluje dokončení změny č. III. územního plánu obce Ořechov s tím,
že  náklady se změnou spojené uhradí vlastníci dotčených pozemků.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 385/09
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zahájení jednání o rozdělení vodovodu Ořechov –
Hajany,  na základě smlouvy ze dne 30. 10. 2002.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 386/09
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2009 dle přílohy.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 387/09
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2009 dle přílohy.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 388/09
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009 dle přílohy.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 389/09
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2009 dle přílohy.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0



Usnesení č. 390/09
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru a zápis finančního
výboru  o provedené kontrole.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 391/09
Zastupitelstvo obce vydává formou opatření obecné povahy změnu č. V. územního plánu
sídelního útvaru Ořechov.
Hlasování :      pro   11        proti     0  zdržel se    0

Usnesení č. 392/09
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu  o činnosti obecního úřadu.
Hlasování :      pro   11        proti     0       zdržel se    0

Josef Brabenec, v.r.
starosta obce


