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Z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 12. 11. 2020 

• ZO schválilo rozsah prací a předběžnou cenovou nabídku – obnova 
místních komunikací 

• ZO schválilo zažádání o dotaci na opravu místních komunikací 
v Ořechově „dědina“ 

• ZO schválilo technologický dohled na ČOV – RNDr. Vladislav Stehno 

• ZO schválilo na pozici čistič kanalizačního zařízení pana Václava 
Horkého 

• ZO schválilo změnové listy stavby Kanalizace a ČOV č. 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

• ZO schválilo dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Aquasys s.r.o. 

• ZO schválilo cenu kabelové chráničky 

• ZO schválilo rekonstrukci vodovodu od č. p. 67 po č. p. 32 v Ořechově 

• ZO schválilo přestavbu stávajícího vedení VVN 

• ZO schválilo rekonstrukci VN92 o. Kadolec 

• ZO schválilo rekultivaci obecního lesa po kůrovcové těžbě 

• ZO chválilo cenu vodného 30,- Kč včetně DPH 

• ZO schválilo cenu stočného (tvorba rezervního fondu) 20,- Kč včetně 
DPH na osobu trvale přihlášenou/měsíc a 20,- Kč za rekreační 
objekt/měsíc 

• ZO vydalo vyjádření, že v dobývacím prostoru Kamenolomu Ořechov se 
nenacházejí právem chráněné zájmy v působnosti obce Ořechov 

• ZO vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce bez 
chyb a nedostatků 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 7 a č. 8 

• ZO vzalo na vědomí zápis z finančního výboru 

• ZO zamítlo nabídku na mobilní rozhlas 
 

Z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 3. 12. 2020 

• ZO vzalo na vědomí informace o stavbě a provozu kanalizace a ČOV 

• ZO vzalo na vědomí informace o připojení domácností na splaškovou 
kanalizaci 

 

Z  veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 17. 12. 2020 

• ZO schválilo doplnění bodů do programu 

• ZO schválilo rozpočet obce Ořechov na rok 2021 

• ZO schválilo střednědobý výhled na rok 2022 a 2023 

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 



• ZO schválilo závazné ukazatele MŠ na rok 2021 

• ZO schválilo pověření starostky ke konečnému rozpočtovému vyrovnání 
rozpočtu na konečný stav 

• ZO schválilo inventarizační komisi 

• ZO schválilo plán inventur 

• ZO schválilo pasport komunikací obce Ořechov 

• ZO rozhodlo o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní 
komunikace 

• ZO schválilo změnu původní kanalizace na dešťovou kanalizaci 

• ZO schválilo cenu stočného 40,- Kč včetně DPH 

• ZO schválilo smlouvu o odvádění odpadních vod 

• ZO schválilo dodatek č. 12 ke smlouvě s Technickými službami VM o 
jiných pracích a výkonech 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9 

• ZO vzalo na vědomí zápis z finančního výboru  

• ZO vzalo na vědomí zápis z kontrolního výboru 

• ZO vzalo na vědomí dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor 

• ZO vzalo na vědomí informace starostky o kanalizaci a ČOV 
 
 

 
Ve středu 20.ledna 2021 od 15.00 do 17:00 hodin se budou na obecním 
úřadě vybírat poplatky za svoz PDO (pevného domovního odpadu) – 
cena 600,- Kč za trvale přihlášenou osobu a 600,- za rekreační objekt. 
Dále se bude vybírat poplatek ze psů – cena za prvního psa 60,- Kč, za 
druhého a každého dalšího psa téhož majitele 90, Kč. 
 

 
 

 

 

 
 
 
OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE 

Stavba kanalizace a ČOV byla ukončena. Domácnosti se již nyní mohou 
připojovat na splaškovou kanalizaci. Před samotným připojením je třeba tuto 
skutečnost oznámit starostce obce a podepsat Smlouvu o odvádění 
odpadních vod. Množství odpadních vod bude zjišťováno: 

- podle množství vody odebrané z vodovodu na základě údajů na 
vodoměru 

- v případě vlastního zdroje vody bez vodoměru podle směrných čísel 
roční potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva zemědělství 

AKTUÁLNĚ Z OBCE 
 

KANALIZACE A ČOV 



č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 
Měrná potřeba vody je 35 m³/ osoba za rok. 

Obec Ořechov nabízí možnost osazení vodoměru na vlastní zdroj vody. 
Kalibrované vodoměry zajistí obec, jejich cenu zaplatí zájemce. 
Cena za likvidaci 1 m³ odpadní vody činí 40,- Kč včetně DPH/m³. 
Platba proběhne dvakrát ročně, a to v měsíci květnu za období od 1. 11. do 
30. 4. a v měsíci listopadu za období od 1. 5. do 31. 10. Platbu lze provést 
v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet obce. 
 
Žádáme občany, aby se co nejdříve připojili na splaškovou kanalizaci, a 
to z důvodu prokázání funkčnosti čistírny ve zkušebním provozu. Na čistírnu 
byla získána dotace v řádu miliónů korun a nebude-li prokázána její funkčnost, 
hrozí vrácení poskytnuté dotace a tím zadlužení obce s dopadem na každého 
občana. Nenechávejte prosím připojení na poslední chvíli, abychom předešli 
případným problémům.  
 
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Ořechov bude od 1. 6. 2021 
provedena změna užívání směsné kanalizace na kanalizaci dešťovou. Co to 
znamená? Od tohoto data nelze vypouštět splašky do původní kanalizace, lze 
vypouštět pouze dešťovou vodu. Proto je třeba se připojit na splaškovou 
kanalizaci nejpozději do 31. 5. 2021. Jestliže se do tohoto data na 
splaškovou kanalizaci nepřipojíte, je třeba každý měsíc dokladovat Odboru 
životního prostředí ve Velkém Meziříčí vyvážení jímky. Zároveň se o doklady 
bude zajímat i Česká inspekce životního prostředí.  
V případě dotazů kontaktujte starostku obce. 
 
 
 
 
 
Obec Ořechov nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově hasičské 
zbrojnice od 1. 3. 2021. Nebytový prostor se skládá z dvou kanceláří a 
zasedací místnosti s kuchyňským koutem, sporákem se sklo-keramickou 
deskou a troubou, odsavačem par, dále koupelny se sprchovým koutem, 
samostatným WC a předsíně. Celková podlahová plocha nebytových prostor 
je 69 m². 
Cena za užívání nebytových prostor je 6 000,- Kč / měsíc plus záloha 3 000,- 
Kč / měsíc na poplatky za služby spojené s užíváním nebytových prostor – 
spotřeba elektrické energie, vodné, stočné, plyn, odvoz odpadu. Při podpisu 
smlouvy nájemce složí peněžní jistotu ve výši 36 000,- Kč. 
Zájemci o pronájem nebytových prostor se písemně přihlásí na obecní úřad do 
31. 1. 2021. 
 
 

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 



 
 

 

 
 
 
 
  

V pátek 4. prosince 2020 starostka obce a zástupci SDH převzali nový osobní 
automobil Ford Transit od firmy CARent, a.s., která vyhrála výběrové řízení na 
dodání hasičského automobilu. Jedná se o devítimístné požární vozidlo, které 
bude sloužit místním hasičům. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
Vážení čtenáři, 
poslední čtvrtletí roku 2020 je za námi a tak mi dovolte, napsat pár řádků o 
tom, jak je ve školce prožily děti a jak jsme ustáli epidemiologickou situaci. 

USKUTEČNĚNÉ  AKCE  

HASIČSKÉ AUTO 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  



Oproti základním školám MŠMT mateřské školy nezavřelo z důvodu Covid 19, 
a tak jsme měli školu stále naplněnou dětmi. Důsledně jsme dbali na všechny 
hygienické požadavky doporučené hygienou. Rodiče i nepedagogický 
personál nosil v budově roušky, dezinfekce byla k dispozici u hlavního vchodu, 

v jídelně a také u vchodu do herny. Děti, 
které jsme ráno od rodičů přebíraly, si 
umývaly důkladně ruce v umývárně. Pro 
zjištění tělesné teploty jsme zakoupili 
bezkontaktní teploměr. Museli jsme zrušit 
čistění zubů po obědě a také vytřídit hračky 
a ponechat jen ty, které jdou dostatečně 
dezinfikovat.  
A nyní k samotné výchovně vzdělávací 
činnosti. Během těchto měsíců jsme děti 
vzdělávali podle našeho ŠVP. Bohužel jsme 
museli zrušit všechna kulturní vystoupení. 
Jedinou externí návštěvou bylo vyšetření 
zraku screeningem, který zajistila Optika 
Němec z Velkého Meziříčí. Její zaměstnanci 
měli povolení hygieny toto vyšetření 
provádět v mateřských školách. Nenechali 

jsme si však ujít naše české tradice.  
Na svátek svatého Martina jsme měli průvod s lampiony po obci, svatého 
Mikuláše nám úžasně ztvárnila paní školnice, děti si zatančily a zasoutěžily při 
pořádání čertovského reje ve školce a Vánoce si užily pečením perníčků, jejich 
zdobením a samozřejmě i bohatou nadílkou pod stromečkem.  
Co nás velmi mrzí je, že 
jsme museli zrušit tradiční 
vánoční besídku 
s jarmarkem, které 
každoročně pořádáme pro 
rodiče a přátele školy. 
Doufáme, že se vše 
v dobré obrátí a v roce 
2021 bude vše probíhat 
tak, aby vám ti nejmenší 
mohli ukázat, co se 
všechno ve školce naučili. 
 

 
 
 
 

Mgr. Bohdana Musilová 
 

 



 
 
 
Milý čtenáři, 
 
i přes tento nelehký rok, kdy jsme se nemohli vídat a naše knihovna musela 
být uzavřená, jste mě 125 krát navštívili a vypůjčili jste si 363 knih. A já vám za 
tuto přízeň a podporu naší knihovny velmi děkuji! 
Také chci pogratulovat třem výhercům letošní čtenářské výzvy a samozřejmě 
děkuji i ostatním účastníkům. A nezoufejte! Pro rok 2021 mám pro vás 
nachystanou novou, ještě zajímavější výzvu. Čeká na vás také i spousta 
nových knih. 
Z důvodu vládního nařízení musí být naše knihovna prozatím opět uzavřena, 
ale stále mě můžete kontaktovat na telefonním čísle 734 749 488 a já vám 
knihy ráda nachystám před dveře knihovny, kde si je můžete vyzvednout 
každý čtvrtek během úředních hodin od 1700 do 1900. 
Závěrem vám přeji mnoho zdraví do nového roku a doufám, že se brzy 

budeme moci v knihovně opět vídat. 

 
Lucie Komínková 

 
 

 
 
 
 
 

 

KNIHOVNA 



 

 
 
V měsíci říjnu, listopadu a prosinci 2020 oslavili svá životní jubilea: 
 

Prášková Alžběta  92 let  Ronov 
Kosíková Zdenka  75 let  Ořechov 
Katolický Zdeněk  75 let  Ořechov 
Havelková Jitka  60 let  Ronov 
Kalábová Jitka  60 let  Ořechov 
Bednář Miloslav  50 let  Ořechov 
 
 

Přistěhoval se: 
 
Tomáš Svoboda 
 
 
Vážení spoluobčané,  
do roku 2020 jsem vstupovala s mnoha předsevzetími. Ostatně jako každý 
rok. Přála jsem Vám „Nechť je rok 2020 lepší než rok předešlý“. Bohužel se 
mé přání nenaplnilo. Covid-19 nás všechny zasáhl nejen ekonomicky, ale 
zejména lidsky. Ztichlé obce, zrušené nebo pozastavené obecní akce. 
Pozitivně se ale projevil element nezištné pomoci druhým. Někteří naši 
spoluobčané se neváhali zapojit do šití roušek a nakupování sousedům.  
I přes velká omezení, která nás postihla, se letos v Ořechově podařilo dokončit 
stavbu Kanalizace a ČOV, propojili jsme nový vodovodní vrt s vodojemem, 
pořídili nové hasičské auto, máme nové webové stránky obce, zrekonstruovali 
jsme vestibul kulturního domu a vyměnili stará okna v sále za nová, zakoupili 
jsme elektrocentrálu. Získali jsme dotaci na postižené lesy kůrovcem, na 
částečné pokrytí mezd prodavačky v obchodě a na projekt MA21. Celková 
výše dotací se vyšplhala v roce 2020 na částku 26 565 844,-Kč. 
Přeji Vám v novém roce 2021 jen a jen zdraví, štěstí, lásku a osobní 
spokojenost. 

       Bc. Petra Slámová 
 
 
 
 

 
Ve zpravodaji jsou uvedena jména pouze těch, kteří k tomu dali souhlas. Zpravodaj zpracovala 
starostka obce Bc. Petra Slámová. 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Věk není to, v čem poznává se stáří. 
Když oči věčným mládím září 
a když se srdce umí pousmát,  
tak ten věk není znát. 
Všechno nejlepší! 


