
VÝPIS USNESENÍ
Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OŘECHOV

KONANÉHO DNE 17 . 2.  2010  V 18   HOD.  V RESTAURACI  U RYBNÍČKA

( Přítomno 10 zastupitelů, omluvena Mgr. Magda Jachnická )

Usnesení č. 427/10
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu jednání pana Ing. Josefa Sobotku a
pana Tomáše Dudíka.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 428/10
Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením bodu – Smlouva o smlouvě budoucí o břemeni -
Kopec - plyn do programu jednání.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 429/10
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání :

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Schválení zadání nového územního plánu
5. Rozpočtové opatření č. 12/2009
6. Schválení inventarizace za rok 2009
7. Schválení výsledku hospodaření škol za rok 2009
8. Úvěr na zateplení škol
9. Komise pro výběrové řízení na rok 2010
10. Věcné břemeno E.on - Bašty
11. Prodej pozemku parc. č. 600/1
12. Prodej pozemku parc. č. 1889/5
13. Neinvestiční náklady na žáka ZŠ a MŠ
14. Vodné a stočné
15. Přísedící u soudu
16. Stavební úpravy ve speciální škole
17. Návrh zadání územního  plánu obce Hajany
18. Zřizovací listina ZŠ ( doplnění názvu )
19. Husarky – jednotné pozemkové úpravy
20. Smlouva o smlouvě budoucí o břemeni ( Kopec  plyn  )
21. Zpráva o činnosti obecního úřadu
22. Závěr

Hlasování :      pro    10        proti     0  zdržel se    0

Usnesení č. 430/10
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání nového územního plánu obce Ořechov.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 431/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2009 dle přílohy.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0



Usnesení č. 432/10
Zastupitelstvo  obce schvaluje inventarizaci za rok 2009.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 433/10
Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku Základní školy za rok 2009
ve výši 5.602,21  Kč do rezervního fondu školy.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 434/10
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyjednáním úvěru na financování  stavebních prací
spojených se schválenými dotacemi do výše max. 9 mil Kč.
Hlasování :      pro 9        proti     0       zdržel se 1 ( Sobotka )

Usnesení č. 435/10
Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběrové řízení v roce 2010 ve složení :
p.Krečmerová, p.Smutný, p.Sobotka,p. Záděra,p.Dudík,p.Florián a  p. Brabenec.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 436/10
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 4207-248/001/09 o zřízení práva odpovídající
věcnému břemeni mezi povinným Obcí Ořechov a E.Onem, jako oprávněným   a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 437/10
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. 600/1, k.ú. Ořechov  o výměře 80 m2
panu ……………….., bytem Brno, ………, za cenu 200 Kč / m2 a pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 438/10
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 1889/5, k. ú. Ořechov  o výměře 970
m2  paní …………., bytem ……………. a panu ……………, bytem ……………,  za cenu
1.100 Kč / m2 a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Hlasování :      pro 8        proti     0       zdržel se 2  ( Oliva, Záděra )

Usnesení č. 439/10
Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční náklady pro rok 2010 na 1 žáka :
Základní škola Ořechov ve výši  6.786 Kč
Mateřská škola Ořechov ve výši 4.825 Kč
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se   0

Usnesení č. 440/10
Zastupitelstvo  obce schvaluje vodné na rok 2010 ve výši 31,35 Kč
a stočné na rok 2010 ve výši 27,61 Kč, vše včetně DPH.
Hlasování :
pro 6   ( Brabenec, Smutný, Krečmerová, Záděra, Oliva, Paulíček )
proti 4 (Zvolská, Florián, Dudík, Sobotka)
zdržel se    0



Usnesení č. 441/10
Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce  přísedícího  k Okresnímu soudu Brno – venkov
pro  funkční období let 2010 až 2014 paní Jiřinu Kotvrdovou, bytem Ořechov, Brněnská 42.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 442/10
Zastupitelstvo obce  schvaluje navržené stavební úpravy v základní umělecké škole a
tělocvičně.
Hlasování :      pro 9        proti 1   ( Záděra ) zdržel se    0

Usnesení č. 443/10
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navrhovanou trasou jižního obchvatu obce Hajany.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 444/10
Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu základní školy Ořechov s novým názvem
školy ve znění : Základní škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
s účinností od 1. 3. 2010.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 445/10
Zastupitelstvo obce schvaluje  provedení jednoduchých pozemkových úprav v lokalitě
Husarky a souhlasí s  uhrazením  výdajů s tím spojených, max.  však do výše 50 tis. Kč.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 446/10
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v lokalitě
Kopec a souhlasu se zřízením stavby uzavíranou mezi Obcí Ořechov, jako budoucím
povinným a JMP Net, s.r.o. jako budoucím oprávněným  a  pověřuje starostu k podpisu této
smlouvy. Cena za 1 běžný metr břemene bude 50 Kč.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

Usnesení č. 447/10
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru  prodeje nemovitosti Tikovická 23.
Hlasování :      pro 9        proti     0       zdržel se 1 ( Oliva )

Usnesení č. 448/10
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu o činnosti obecního úřadu.
Hlasování :      pro    10        proti     0       zdržel se    0

V Ořechově dne 17. 2. 2010


