
VÝPIS USNESENÍ
Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OŘECHOV

KONANÉHO DNE 17 .12.  2009 V 18   HOD.  V RESTAURACI  U RYBNÍČKA

( Přítomno 10 zastupitelů , omluvena Mgr. Magda Jachnická )

Usnesení č. 405/09
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu jednání paní Sylvu Zvolskou a pana
Aloise Záděru.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 406/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením bodu č. 10 – prodej pozemku Brněnská ul. z
programu jednání.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 407/09
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením do programu jednání Dodatku č. 1 Smlouvy o
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Hlasování :  pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 408/09
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání :

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – hasiči
5. Navýšení příspěvku základní škole
6. Smlouva o právu stavby na pozemcích obce Ořechov – přípojky inženýrských sítí

( Karnet )
7. Elektronická spisová služba
8. Prodej pozemku p.č. 5989 - žádost
9. Lacinová – žádost o odkoupení  pozemku, změna využití budovy
10. Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z  Regionálního operačního programu

NUTS 2 Jihovýchod
11. Rozpočtové opatření č. 11/2009
12. Dlužné nájemné na obecních bytech
13. Zrušení usnesení č. 265/08 ze dne 23. 10. 2008
14. Dohoda o rozdělení vodovodu Ořechov - Hajany
15. Rozpočet sociálního fondu na rok 2010
16. Rozpočet na rok 2010
17. Rozpočtový výhled
18. Zpráva o činnosti obecního úřadu
19. Závěr

Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 409/09
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje  na poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :      pro    10        proti 0       zdržel se    0



Usnesení č. 410/09
Zastupitelstvo obce  schvaluje mimořádný neinvestiční příspěvek základní škole ve výši
100.000 Kč.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 411/09
Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu o právu stavby na pozemcích obce Ořechov
uzavíranou mezi obcí a firmou Karnet pro stavbu „IS OSRD Ořechov - lokalita Kopec I.
etapa – přípojky inženýrských sítí“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :      pro    10        proti  0       zdržel se 0

Usnesení č. 412/09
Zastupitelstvo obce  souhlasí s vyslovením zájmu  o zajištění licence plné verze Elektronické
spisové služby MUNIS prostřednictvím ORP Šlapanice v souladu s podmínkami Výzvy
k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci integrovaného operačního systému  na
rozvoj služeb eGovernmentu v obcích s tím, že tato licence spisové služby bude provozována
na vlastních technických prostředcích obce.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se 0

Usnesení č. 413/09
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 5989.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se 0

Usnesení č. 414/09
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 123/1.
Hlasování :      pro  10        proti     0       zdržel se 0

Usnesení č. 415/09
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou využití budovy Ježkov 2 na cukrárnu a kavárnu.
Hlasování :      pro 8        proti     0       zdržel se 2  ( Krečmerová, Oliva )

Usnesení č. 416/09
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu ( multifunkční sportoviště ) a pověřuje starostu k jeho podpisu.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se 0

Usnesení č. 417/09
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2009 dle přílohy.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se 0

Usnesení č. 418/09
Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění dluhu na nájemném na obecních bytech na
Sokolské ulici -  panu Jánu  Durcovi ve výši 26.558 Kč  a  Zdeňkovi Vajbarovi ve výši
38.186  Kč.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se 0

Usnesení č. 419/09
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 265/08 ze dne 23.10.2009.
Hlasování :      pro 6        proti  0       zdržel se 4  (Krečmerová, Paulíček, Záděra, Oliva)
Schváleno



Usnesení č. 420/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením schválení Dohody o rozdělení vodovodu Ořechov -
Hajany  do doby, než  bude znovu projednána s obcí Hajany a bude připravena nová
dohoda.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se 0

Usnesení č. 421/09
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2010 dle přílohy.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se 0

Usnesení č. 422/09
Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočet obce na rok 2010 včetně změn navržených p.
Smutným.
Hlasování :      pro 1 ( Smutný )        proti 9       zdržel se 0
neschváleno

Usnesení č. 423/09
Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočet obce na rok 2010 dle přílohy včetně změn
uvedených v příloze č. 2.
Hlasování :      pro 10  proti 0       zdržel se 0

Usnesení č. 424/09
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  rozpočtový výhled na roky 2010 – 2014 dle přílohy.
Hlasování :      pro 9  proti 1  ( Oliva )      zdržel se 0

Usnesení č. 425/09
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
Hlasování :      pro 10  proti 0      zdržel se 0

V Ořechově dne 17. 12. 2009


