USNESENÍ
ze 7. 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. 6. 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 7. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení , určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Projednání žádosti Mgr. Sylvy Bártové
4. Projednání smlouvy mezi obcí Oprostovice a SMP Net, s.r.o. Ostrava
5. Převedení pozemku bývalé čekárny (u Štěpánového) na KÚ v Přerově
6. Projednání smlouvy na stavbu čekárny s firmou Sisko Přerov
7. Projednání smlouvy na výkup pozemku na stavbu hráze protipovodňového opatření
„Ochranný poldr Zahrady“
8. Vyčistění koupaliště
9. Vyčištění nově vysazeného lesa od trávy
10. Rozpočtové opatření č. 1
11. Rozprava
12. Závěr
Předsedající určil Jiřího Štěpána a Jana Neumana ověřovateli zápisu a Marii Symerskou
zapisovatelem.
3. Projednání žádosti Mgr. Sylvy Bártové o připojení ke kanalizační síti obce
Byla projednána a schválena žádost Mgr. Sylvy Bártové o připojení ke kanalizační síti obce a
dále byl vysloven souhlas s užíváním obecní příjezdové komunikace p.č. 224/1 k domu výše
jmenované.
4. Projednání smlouvy mezi obcí Oprostovice a SMP Net, s.r.o. Ostrava
Byla projednána a schválena smlouva mezi Obcí Oprostovice a SMP Net, s.r.o Ostrava –
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 215/4.
5. Převedení pozemku bývalé čekárny (u Štěpánového) na Katastráním úřadu Přerov
Bude zažádáno o demoliční výměr na odstranění stavby bývalé čekárny – Stavební úřad
Dřevohostice. Dále bude proveden bezúplatný převod pozemku na p. Jiřího Štěpána, nar. 12.
4. 1972, Oprostovice 27.

1

6. Projednání Smlouvy o dílo na stavbu autobusové čekárny v obci
Po projednání byla schválena Smlouva o dílo č. 17/2011 s firmou Sisko s.r.o. Přerov na
výstavbu autobusové čekárny a dlážděného nástupiště.
7. Projednání Směnné smlouvy mezi obcí Oprostovice a p. Liborem Sehnálkem
Po projednání byla schválena Směnná smlouva mezi obcí Oprostovice a p. Liborem
Sehnálkem, nar. 15. 10. 1964, bytem Oprostovice 9 o vzájemné směně pozemků p.č. 148/1 ,
149/1 a 253/2 , 255.
8. Vyčištění koupaliště
Bude zajištěno vyčištění koupaliště a napájecí studny – termín do 3. 7. 2011. Zajistí místní
hasiči.
9. Vyčištění nově osazeného lesa
Po projednání bylo schváleno vyhlášení brigády na vyčištění nově vysazeného lesa od trávy
v katastru obce Oprostovice.
10. Rozpočtové opatření č. 1/2011
Po projednání bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2011 ve výši 51901,- Kč.
11. Rozprava
Byl zodpovězen dotaz p. Filipa Jančíka – zájezd Spolku místních hasičů na Sv. Hostýn, dále
byla předložena žádost p. Mileny Výkrutíkové – umístnění kontejneru na plast v obci, dále
byl předložen dotaz na p. Filipa Jančíka – doložení kolaudačního rozhodnutí na vybudovaný
silážní žlab, konstatována nutnost oplocení Boží muky Panny Marie u Výkrutíkové zahradyzajistí starosta obce, dále p. Jaroslav Pospíšil zajistí vyčištění místní komun. 215/4 od
přerostlých dřevin.
18. Závěr

V Oprostovicích 27. 6. 2011

……………………………
Karel Dudík, starosta

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