
VÝPIS USNESENÍ
Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OŘECHOV

KONANÉHO DNE 11. 11.  2009 V 18   HOD.  V RESTAURACI  U FASURŮ

Přítomno 10 zastupitelů, omluven Ing. Florián.

Usnesení č. 393/09
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu jednání paní Ludmilu Krečmerovou a
Ing. Miroslava Smutného.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 394/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním programu jednání o bod : Smlouvy o právu stavby
vodovodu a kanalizace s firmou Karnet
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 395/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním programu jednání o bod : Nákup pozemků na
ulici Divadelní.
Hlasování :      pro    10        proti     0  zdržel se    0

Usnesení č. 396/09
Zastupitelstvo schvaluje následující program jednání :

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Rozpočtové opatření č. 10/2009
5. Zrušení nadstandardního spoje směr na Nebovidy
6. Prodej bytu 3+1 Sokolská ul.
7. Prodej bytu 2+1 Sokolská ul.
8. Smlouvy o právu stavby vodovodu a kanalizace s firmou Karnet
9. Nákup pozemků na ulici Divadelní
10. Zpráva o činnosti obecního úřadu
11. Závěr

Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení  č. 397/09
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2009 dle přílohy.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 398/09
Zastupitelstvo obce  schvaluje zrušení  nadstandardního autobusového spoje směrem na
Nebovidy s odjezdem v 5:11 hodin z Ořechova a proto neschvaluje Dodatek č. 7 Smlouvy o
zajištění financování systému IDS JMK.
Hlasování :      pro 9        proti     0       zdržel se 1  ( Sobotka ) Usnesení č. 399/09

Usnesení č. 399/09
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytové jednotky č. 247/1 v budově Ořechov číslo
popisné 248 na ulici Sokolská 9 včetně spoluvlastnického podílu ve  výši 9493/162040 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 v k.ú. Ořechov  paní …………………,
bytem Ořechov, ………… 33, za cenu 1 000 000,- Kč a pověřuje starostu k  podpisu
smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o převodu vlastnictví nemovitostí.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 400/09
Zastupitelstvo obce  schvaluje prodej bytové jednotky č. 245/2 v budově Ořechov číslo
popisné 248 na ulici Sokolská 13, 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 v k.ú. Ořechov,  manželům …………………,
bytem Vrbno pod Pradědem, …………..  496 za cenu 1.710.000,- Kč a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy o převodu vlastnictví nemovitostí.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 401/09
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na pozemcích obce Ořechov pro
stavbu  „ IS OSRD Ořechov - lokalita Kopec I. etapa – vodovod“, uzavíranou mezi firmou
Karnet a obcí Ořechov a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 402/09
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby na pozemcích obce Ořechov pro
stavbu  „ IS OSRD Ořechov - lokalita Kopec I. etapa – kanalizace“, uzavíranou mezi
firmou Karnet a obcí Ořechov a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 403/09
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků parc. č. 270/10, 2050/26 a 262/6, vše k.ú.
Ořechov, za cenu 150 Kč/m2  od ....., bytem Valašské Meziříčí, …… 663/5, od …….., bytem
Valašské Meziříčí, ……. 1182 a od ……., bytem Valašské Meziříčí, ..…1160,  do majetku
obce a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 404/09
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu  o činnosti obecního úřadu.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Josef Brabenec, v.r.
starosta obce


