USNESENÍ
z 5. 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 7. 3. 2011 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 5. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení
2. Schválení programu, určení ověřovatelů a zapisovatelky
3. Zpráva z Valné hromady MAS Záhoří - Bečva
4. Zpráva z Valné hromady Mikroregonu Záhoří Helfšnýn
5. Návrh prodeje profil I 360 mm
6. Projednání smlouvy – Smlouva o právu provést stavbu a zřídit věcné břemeno
7. Projednání smlouvy na pronájem Štěpánovy kapličky a kříže
8. Zpráva policie ČR - seznámení
9. Vyhlášení záměru za směnu pozemků p. č. 148/1 , 149/1
10. Farní kalendář
11. Mikroregionální ples
12. Oprava plotu u koupaliště
13. Rozprava
14. Závěr
Předsedající určil Jana Neumana a Jiřího ověřovateli zápisu a Marii Symerskou
zapisovatelem.
Původní program byl doplněn o bod 11, 12.
3. Zpráva z Valné hromady MAS Záhoří - Bečva
Starosta obce podal zprávu z Valné hromady MAS.
4. Zpráva z Valné hromady Mikroregionu Záhoří
Starosta obce přednesl zprávu z Valné hromady Mikroregionu.
5. Návrh prodeje profil I 360 mm.
Byl podán návrh ceny za profil 360 mm – 15,- Kč za 1 kg. Občané budou o prodeji
informováni.
6. Smlouva o právu provést stavbu a zřídit věcné břemeno, uzavřená mezi obcí
Oprostovice a p. Ondřejem Dudíkem
Po projednání byla schválena výše uvedená smlouva. ( příloha č. 2)
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7. Projednání smlouvy o pronájmu Štěpánovy kapličky a kříže
Přítomni byli seznámeni se Smlouvou o pronájmu Štěpánovy kapličky a kříže. ( příloha č. 3)
8. Zpráva policie ČR ostavu veřejného pořádku na teritoriu Obvodního odd. Přerov 1 za
období od 1.1.2010 do 31.12.2010
Přítomni byli seznámeni starostou obce se Zprávou policie ČR
9. Vyhlášení záměru na směnu pozemků
Bude vyhlášen záměr na směnu pozemků p.č. 243, 245 /přesná výměra bude zaměřena a
provedena dle geometrického plánu/ za část pozemku p.č. 148/1, který je ve vlastnictví
p. Libora Sehnálka, další část pozemku z pozemku p.č. 148/1 a 149/1 bude odkoupena,
cenový návrh činí 50 ,-Kč za 1 m s tím, že částka by byla vyplacena ve 3 splátkách po dobu
3 let. Přesný návrh smlouvy bude vyhotoven právní kanceláří. Celá směna se uskuteční pouze
v případě realizace Ochranného poldru Zahrady.
10. Farní kalendář
Bude zajištěno vyhotovení fotografií kříže a kapličky v obci do výše uvedeného kalendáře.
11.Mikroregionální ples
Starosta obce seznámil přítomné s konáním Plesu Mikroregionu Záhoří – Helfštýn. Bylo
schváleno zakoupení daru do tomboly v hodnotě 2 000 Kč.
12. Oprava plotu u koupaliště
Bylo projednáno odstranění stávajícího starého plotu, který již nesplňuje svůj účel.
13. Rozprava
Sčítání lidu, dětský den - hrad Bouzov, Mladečské jeskyně, termín bude upřesněn.
14. Závěr
V Oprostovicích 7. 3. 2011

……………………………
Karel Dudík, starosta

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