USNESENÍ
ze 4. 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 28. 1. 2011 v 19:00 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 4. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatelky
3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2010
4. Schválení rozpočtového opatření č. 3
5. Zpráva starosty – zhodnocení roku 2010
6. Plán práce na rok 2011
7. Příprava PRVKOK – inţenýrské sítě
8. Změny obecně závazných vyhlášek
9. Ţádost o souhlas s uzavřením darovací smlouvy v rámci ukončení projektu
„Internetizace knihoven Olomouckého kraje“.
10. Schválení podání ţádosti na opravu Štěpánovy kapličky a kříţe a projednání nájemní
smlouvy s p. Ladislavem Štěpánem
11. Rozprava
12. Závěr
Předsedající určil Filipa Výkrutíka a Zdeňka Štěpaníka ověřovateli zápisu a zapisovatelkou
Jarmilu Michálkovou
Původní program byl doplněn o bod 9, 10.
3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2010
Účetní obce Marie Symerská přednesla zprávu o hospodaření obce Oprostovice za rok 2010.
4. Rozpočtové opatření č. 3
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3 (příloha č. 2).
5. Zpráva starosty – zhodnocení roku 2010
Přítomni byl byli seznámeni se zprávou starosty – zhodnocením roku 2010.
6. Plán práce na rok 2011
Přítomni byli seznámeni s plánem prací na rok 2011. Dále starosta hasičů L. Sehnálek
seznámil občany s novou metodikou čištění komínů.
Přítomni byli seznámeni s postupy při ochraně a povolování kácení mimolesních dřevin.
Pro obec Oprostovice je určena jako náhradní parcela pro výsadbu pozemek 80/6 a 74/1.
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7. Příprava Projektu Vak Olomouckého kraje
Přítomni byli seznámeni s projektem dle územního plánu.
8. Změny obecně závazných vyhlášek
Občané byli seznámeni se změnami obecně závazných vyhlášek.
9. Ţádost o souhlas s uzavřením darovací smlouvy v rámci ukončení projektu
„Inventarizace knihoven Olomouckého kraje“
Byl vysloven souhlas zastupitelstva obce s darovací smlouvou.
10. Podání ţádosti na opravu Štěpánovi kapličky a kříţe a projednání nájemní smlouvy
s p. Ladislavem Štěpánem
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje podání ţádosti na opravu výše uvedeného a
nájemní smlouvu s p. Ladislavem Štěpánem.
11. Rozprava
V Rozpravě byly zodpovězeny dotazy ohledně skladby poplatku za komunální odpad,
sběrného dvora v Soběchlebích. Byla zaznamenána připomínka špatné návaznosti
autobusového spojení v Soběchlebích ve směru na Bystřici p. Hostýnem, Přerov a Lipník
n.Bečvou, Hranice.
13. Závěr
V Oprostovicích 28. 1. 2011

……………………………
Karel Dudík, starosta

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