USNESENÍ
z 6. 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 4. 5. 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),ţe je přítomno 6 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7) takţe je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení ,určení ověřovatelů a zapisovatelky
2. Schválení programu
3. Projednání dohody o hrazení neinvestičních nákladů pro rok 2011 na provoz ZŠ
Soběchleby
4. Zpráva o hospodaření obce za 1. čtvrtletí roku 2011
5. Schválení ţádosti na úvěr u Komerční banky Přerov na výstavbu čekárny
6. Závěrečný účet obce, zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
7. Májové oslavy
8. Příspěvek Mysliveckému sdruţení Kunkov
9. Sestavení komise pro výběr zhotovitele autobusové zastávky a čekárny
10. Den dětí
11. Záměr na výměnu pozemků p.č. 255 a 253/2
12. Otevřený dopis předsedy ZD Dřevohostice
13. Souhlas s připojením domu k obecní kanalizaci domu na p.č. 74/10
14. Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a obcí Oprostovice.
Schválení přijetí příspěvku, jeho spolufinancování, schválení smlouvy
15. Zhotovení elektrické přípojky na hřišti
16. Ţádost na prodej pouţitých dlaţdic
17. Rozprava
18. Závěr
Předsedající určil Milenu Výkrutíkovou a Libora Sehnálka ověřovateli zápisu a Marii
Symerskou zapisovatelem.
Původní program byl doplněn o body 11, 12, 13, 14, 15, 16.
3. Projednání dohody o hrazení neinvestičních nákladů pro rok 2011 na provoz ZŠ
Soběchleby
Byla projednána Smlouva s obcí Soběchleby jako zřizovatelem ZŠ a MŠ s tím, ţe se zástupce
zřizovatele školy bude jednáno o vypracování nové dohody o hrazení nákladů.
4. Zpráva o hospodaření obce za 1. čtvrtletí roku 2011
Přítomní byli seznámeni se zprávou o hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2011. Příjmy
294 652, 12 Kč, výdaje 288 873,11 Kč.
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5. Schválení ţádosti na úvěr u Komerční banky Přerov na výstavbu čekárny
Byl schválen záměr ţádosti na úvěr u Komerční banky Přerov ve výši 200 000 Kč z důvodu
výstavby autobusové zastávky a čekárny v obci.
6. Závěrečný účet obce, zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Byl projednán a schválen závěrečný účet obce a audit bez výhrad. Zároveň byla přijata
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2010.
7. Májové oslavy
Májové oslavy Dne vítězství proběhnou v obci 6. 5. 2011 ve 20. 00 hod.
8. Příspěvek Mysliveckému sdruţení Kunkov
Výše uvedenému Mysliveckému sdruţení bude zaslán děkovný dopis a příspěvek ve výši
3 000 Kč za příkladnou pomoc při výsadbě nové části lesa v katastru obce Oprostovice.
9. Sestavení komise pro výběr zhotovitele autobusové zastávky a čekárny
Po projednání bylo schváleno sestavení komise na výběr zhotovitele autobusové zastávky a
čekárny ve sloţení: Karel Dudík, Libor Sehnalek, Jiří Štěpán.
10. Den dětí
V obci proběhne Den dětí formou výletu na hrad Bouzov a Mladečské jeskyně. Bude podána
ţádost na Olomoucký kraj o příspěvek na tuto akci. Termín pro toto akci je předběţně
stanoven na 11. 6. 2011.
11.Záměr na výměnu pozemků p.č. 255 a 253/2
Byl projednán a schválen záměr na výměnu pozemků p.č. 255 a 253/2, rozdíl ve výměře
doplatí obec v ceně 50 Kč za 1 m2 .
12. Otevřený dopis předsedy ZD Dřevohostice
Přítomní byli seznámení s Otevřeným dopisem předsedy ZD Dřevohostice. Bylo zajištěno
seznámení občanů obce s tímto textem. (příloha č. 2)
Dále byl vznesen p. Jančíkem Filipem st. poţadavek na obnovení polní cesty p.č. 219 pod
zahradami z důvodu krácení dotací s tím, ţe pozemek sousedící s touto cestou bývá pouţíván
k dopravním účelům.
13. Souhlas s připojením domu k obecní kanalizaci domu na p.č. 74/10
Byla projednána ţádost o připojení stavby domu paní Sylvy Bártové k obecní kanalizaci a
dále pak s uţíváním příjezdové cesty komunikace p.č.224/1 k tomuto domu.
14. Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a obcí Oprostovice.
Schválení přijetí příspěvku, jeho spolufinancování, schválení smlouvy
Byla projednána a schválena Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a
Obcí Oprostovice. Dále bylo schváleno přijetí příspěvku, schváleno spolufinancování obce
dle stanovených podmínek. Příspěvek bude určen na opravu Avie.
15. Zhotovení elektrické přípojky na hřišti
Bude zhotovena elektická přípojka k přední hranici na místním hřišti – zajistí Libor Sehnálek.
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16. Ţádost na prodej pouţitých dlaţdic
Byla projednána ţádost občanky obce Ivany Gomolové o moţnosti odkoupení pouţitých
dlaţdic. Dlaţdice se zatím prodávat nebudou, ponechají pro moţnost dalšího pouţití v obci.
17. Rozprava
18. Závěr
V Oprostovicích 4. 5. 2011

……………………………
Karel Dudík, starosta

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