
USNESENÍ  
Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O ŘECHOV 

KONANÉHO DNE 9. 6. 2011 V  19   HOD.  V RESTAURACI  U RYBNÍČKA    
Přítomno : 10 zastupitelů, omluven Konečný VL. 
 
Usnesení č. 70/2011: 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Tomáše Dudíka a pana Jiřího Trenze.  
Výsledek hlasování:   Pro 10      Proti   0       Zdržel se   0 
 
Usnesení č. 71/2011: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s vypuštěním z programu:  bod č. 10. Prodej lékárny a bod č. 11. 
Sloučení MŠ a ZŠ a schvaluje doplnění programu o bod – určení odměny pro neuvolněné 
zastupitele - jako bod č. 10. 
Výsledek hlasování:   Pro 10      Proti   0       Zdržel se   0 
 
Usnesení č. 72/2011: 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání: 

1. Zahájení 
2. Určení zapisovatele o schválení ověřovatelů 
3. Schválení programu 
4. Závěrečný účet za rok 2010 
5. Smlouva o břemeni – Karnet - EON 
6. Rozpočtové opatření č. 4/2011 
7. Směna pozemků                                                 
8. OZV č. 1/2011 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství 
9. Omezení provádění rozpočtových opatření 
10. Určení odměny pro neuvolněné zastupitele 
11. Zpráva o činnosti obecního úřadu 
12. Závěr 

Výsledek hlasování:   Pro 10      Proti   0       Zdržel se   0 
 
Usnesení č. 73/2011: 
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010, včetně 
doplnění bodu č. 9 závěrečného účtu a schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za  rok 2010 a to bez výhrad. 
Výsledek hlasování:   Pro 10      Proti   0       Zdržel se   0 
 
Usnesení č. 74/2011: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 6209-016/001/2011-HO-AD o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni mezi obcí Ořechov, jako povinným a E.ONEM, jako oprávněným -   na stavbu  
Sokolská, přeložka VN, Karnet a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Jednorázová náhrada bude 
činit 10.000 Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 10      Proti   0       Zdržel se   0 
 
Usnesení č. 75/2011: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011  dle přílohy č. 2. 
Výsledek hlasování:   Pro 10      Proti   0       Zdržel se   0 
 
Usnesení č. 76/2011: 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu obecních pozemků a to část pozemku parc. č. 1577/1 o výměře 
351 m2  a pozemek parc. č. 1577/2 o výměře 241 m2 za část  pozemku parc. č. 5784 o výměře 592 
m2 , vše k.ú. Ořechov a pověřuje starostu k podpisu směnné smlouvy. 
Výsledek hlasování:   Pro 10      Proti   0       Zdržel se   0 
 



Usnesení č. 77/2011: 
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích za užívání 
veřejného prostranství s účinností od 10.6.2011. 
Výsledek hlasování:   Pro 9      Proti   0       Zdržel se   1 (Krečmerová) 
 
Usnesení č. 78/2011: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v souladu s §102, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových opatření ve výši změn 300 tis Kč 
v příjmech a pravomoc změn závazných ukazatelů ve výdajích do celkové výše 300 000 Kč s  
platností od 1.7.2011. 
Výsledek hlasování:  Pro     2 ( Šterc, Sobotka)     
    Proti   6 ( Smutný, Brabenec, Dudík,Florián,Oliva P.,Ježek ) 
               Zdržel se   1 (Krečmerová,Trenz) 
Usnesení nebylo schváleno  
 
Usnesení č. 79/2011: 
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích stanoví 
pro volební období 2010 – 2014 pro případ nastoupení  náhradníka  do výkonu funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva obce, poskytování odměny ve výši 400 Kč měsíčně  od prvního 
dne následujícího měsíce po nastoupení do funkce. Odměna za výkon funkce předsedy výboru ZO  
činí  1000 Kč měsíčně,  člena výboru ZO  800 Kč měsíčně ode dne zvolení do funkce předsedy nebo 
člena výboru.  
Výsledek hlasování:   Pro  9      Proti   0       Zdržel se   1 (Trenz) 
 
Usnesení č.80/2011: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu. 
Výsledek hlasování:   Pro 10      Proti   0       Zdržel se   0 
  
 
 
V Ořechově dne 9.6.2011 
 
 
 
 
……………………………… 
Josef  Brabenec, starosta obce 
 


