USNESENÍ
z 2. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 2014, které bylo řádně svoláno v souladu s § 91, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích /obecní zřízení/, konaného dne 29. 11. 2010 v 19:30 hodin.
Počet přítomných pro hlasování: 7

Počet členů zastupitelstva: 7

1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Oprostovice bylo zahájeno starostou obce Karlem Dudíkem
(dále “jako předsedající“). Předsedající z prezenční listiny konstatoval (příloha
č. 1),ţe je přítomno 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7) takţe je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 2. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatelky
3. Návrh rozpočtu na rok 2011
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Příprava parcely č. 97/7 na výsadbu lesa
6. Vyčištění lesíků Hájek, Horka,Hliník
7. Plán investičních akcí na roky 2011 - 2014
8. Příprava projektové dokumentace na výstavbu chodníku k obchodu
9. Vyčištění koupaliště od náletových dřevin
10. Mikulášská nabídka
11. Smlouva s Olomouckým krajem a obcí Oprostovice na pronájmu 1m2 parcely 217/3 –
autobusová zastávka
12. Příspěvkový řád SVOL
13. Inventurní komise
14. Pročištění dřevin v obci
15. Rozloučení s rokem 2010
16. Ţádost hasičů na příspěvek na zhotovení udírny
17. Úklid kostela
18. Rozprava
19. Závěr
Předsedající určil Ivanu Gomolovou a Milenu Výkrutíkovou ověřovateli zápisu a Marii
Symerskou zapisovatelem.
Původní program byl doplněn o bod 11, 12, 13.
3. Návrh rozpočtu na rok 2011
Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2011.
(příloha č. 2)
4. Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 (příloha č. 3)
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5. Příprava parceny č. 97/7 na výsadbu lesa
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a projednalo záměr výsadby lesa na výše uvedeném
pozemku.
6. Vyčištění lesíku Hájek, Horka, Hliník
Byla projednána nutnost vyčištění výše uvedených lokalit následujícím způsobem:
Občané budou včas informováni o moţnosti kácení stromů v uvedené lokalitě.
7. Plán investičních akcína roky 2011 – 2014
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje následující plán:
- výstavba čekárny na dolní autobusové zastávce,
- výstavba protipovodňového opatření Zahrady,
- výstavba chodníku k obchodu
- vybudování sociálního zařízení v KD
- dokončení výstavby zbrojnice
- sociální zařízení na hřišti
8. Příprava na projektovou dokumentaci pro výstavbu chodníku
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zadat přípravu projektové dokumentace panu
Kudrovi
9. Vyčištění okolí koupaliště od náletových dřevin
Po projednání zajistí toto vyčištění pan Libor Sehnálek
10. Mikulášská nadílka
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje balíčky pro Mikulášskou nadílku v obci
v hodnotě asi 100 Kč pro kaţdé dítě do 15-ti let věku s trvalým pobytem v Oprostovicích.
Zajistí p. Marie Symerská .
11. Projednání smlouvy obce Oprostovice a Olomouckým krajem o pronájmu parcely č
97/9
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výše uvedenou smlouvu. (příloha č. 4)
12. Příspěvkový řád SVOL
Po projednání bylo toto odloţeno na příští jednání.
13. Inventurní komise
Starosta obce jmenoval inventurní komisi ve sloţení Jiří Štěpán – předseda, Jan Neuman a
Ivana Gomolová – členové. Byla stanovena odměna ve výši 500 Kč – předseda , 300 Kč
členové této komise.
14. Pročištění dřevin v obci
Bylo projednáno a schváleno prořezání dřevin v obci a přerostlých stromů. Smrky pod
kulturním domem se kácet nebudou.
15. Rozloučení s rokem 2010
Byla projednána a schválena částka 2000 Kč na zakoupení ohňostroje na slavností ukončení
roku v obce.
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16. Žádost hasičů na zhotovení udírny
Obec zakoupí materiál na zhotovení udírny, Sbor dobrovolných hasičů v obci zajistí její
zhotovení.

17. Úklid kostela
Úklid kostela zajistí paní Marie Symerská dle dodaného rozpisu.
18. Rozprava
Občané budou informováni o exkursi Hasičské zbrojnice v Lipníku n. Bečvou, která se
uskuteční v neděli 5. 12.2010. Odjezd v 9,30 hod od Obecního úřadu, a dále o chystaném
výšlapu z naší obce po naučné stezce v Dřevohosticích dne 12. 12. 2010.
19. Závěr
V Oprostovicích 29. 11. 2010

……………………………
Karel Dudík, starosta

………………………
Jarmila Michálková
místostarostka

Přílohy
Prezenční listina
Návrh rozpočtu na rok 2011
Rozpočtové opatření č. 2
Smlouva o pronájmu Olomoucký kraj a obec Oprostovice
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