USNESENÍ
z 3. 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 27. 12. 2010 v 19:30 hodin.
Počet přítomných pro hlasování: 6

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),že je přítomno 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7) takže je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatelky
3. Schválení rozpočtu na rok 2011
4. Rozpočtové opatření č. 3
5. Zpráva o hospodaření obce k 30.11.2010
6. Zpráva inventurní komise
7. Projednání smlouvy na dopravní obslužnost s firmou Veolia
8. Změny obecně závazných vyhlášek
9. Odměny členů zastupitelstva na rok 2011
10. Výsadba pod kulturním domem
11. Oprava kapličky Štěpánovy
12. Rozprava
13. Závěr
Předsedající určil Libora Sehnálka a Ivanu Gomolovou ověřovateli zápisu a Marii Symerskou
zapisovatelem.
Původní program byl doplněn o bod 10, 11.
3. Schválení rozpočtu na rok 2011
Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání schvaluje Rozpočet na rok 2011 ve výši
1 130 tis. Kč. (příloha č. 2)
4. Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo obce vyslovilo předběžný souhlas starostovi s provedením nezbytných
rozpočtových opatření na období od posledního zasedání do konce roku 2010. (příloha č. 3).
5. Zpráva o hospodaření obce k 30. 11. 2010
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno účetní obce Marií Symerskou s hospodařením obce
k 30. 11.2010.
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6. Zpráva inventurní komise
Předseda inventurní komise Jiří Štěpán podal zprávu inventurní komise. Byly provedeny
fyzické inventury všech objektů a majetku obce.
7. Projednání smlouvy na dopravní obslužnost na rok 2011 s firmou Veolia Transport ve
výši 15.000 Kč
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu s výše uvedenou firmou.
8. Změny obecně závazných vyhlášek
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním
poplatku ze psů. Poplatek zůstává ve stejné výši jako v minulém období, činí 100 Kč za
každého psa.
Dále po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Částka poplatku se navyšuje o 30,- Kč na 1 občana. Činí tedy 430Kč.
Byla schválena vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zpoplatněno bude užívání tohoto prostranství za účelem složení materiálu – stavebního, dříví
apod. Sazba 10 Kč za 1m2/den s tím, že tento poplatek bude uplatněn po uplynutí 10
kalendářních dnů od nastalé skutečnosti.
9. Odměny členů zastupitelstva na rok 2011 s platností od 1. 1. 2011
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje měsíční odměny ve výši:
Starosta obce: 6500,- Kč
Místostarosta: 3300,- Kč
Členové zastupitelstva : 550 Kč.
10. Kácení stromů pod kulturním domem a výsadba nových stromů
Občané budou včas informování o záměru kácení stromů. Cena za 1 strom je stanovena na
100 Kč. Poté bude v co nejkratším termínu provedena výsadba nových stromů dle návrhu
architektky ( k nahlédnutí na OÚ). Rovněž bude provedeno vysázení 20 lip malolistých
v lokalitě pod obchodem.
11. Oprava kapličky Štěpánovy
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu s Ladislavem Štěpánem, Oprostovice 26
o právu provést stavbu. Bude podána žádost o dataci na opravu.
12. Rozprava
Obecní ples. Pozvánky : Jarmila Michálková, občerstvení a výzdoba: Libor Sehnalek, hudba:
Karel Dudík.
13. Závěr
V Oprostovicích 27. 12. 2010

……………………………
Karel Dudík, starosta

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