USNESENÍ
z 8. 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 26. 9. 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 8. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení , určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání smlouvy firmou Aquaplan Lipník n. Bečvou
4. Ochranný poldr – jmenování členů výběrové komise pro výběr firmy
5. Zpráva o hospodaření obce za období 01 – 08/2011
6. Rozpočtové opatření č. 2/2011
7. Investiční záměr na rok 2012
8. Příprava zalesnění části lesíku Hliník
9. Obnovení obecní cesty p.č. 269
10. Ţádost p. Jaroslava Pospíšila na odkoupení obecních pozemků
11. Skartace – jmenování členů skartační komise
12. Ţádost obce Pavlovice o příspěvek na dovybavení školní jídeny
13. Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě Olomouckého kraje č. 2011/00222/OIEP/OSB ze dne
3.3.2011
14. Rozprava
15. Závěr
Předsedající určil Jiřího Štěpána a Libora Sehnálka ověřovateli zápisu a Marii Symerskou
zapisovatelem.
Původní program byl doplněn o body 12 a 13. (příloha č. 2)
3. Projednání smlouvy s firmou Aquaplan Lipník n. Bečvou
Byla projednána a schválena smlouva s firmou Aquaplan Lipník n. Bečvou - projektová
dokumentace Ochranného poldru „Zahrady“ Oprostovie.
4. Ochranný poldr – jmenování členů výběrové komise
Bylo projednáno jmenování členů výběrové komise za obec Oprostovice pro vybudování
Ochranného poldru „Zahrady“ Oprostovice ve sloţení Karel Dudík a Libor Sehnálek.
5. Zpráva o hospodaření obce za obobí leden až srpen 2011.
Bylo provedeno seznámení přítomných s hospodařením obce za výše uvedené období.

1

6. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2011
Po projednání bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 2/2011 ve výši 200 000,- Kč.
(příloha č. 3).
7. Projednání investičního záměru na rok 2012
Byl projednán a navrţen investiční záměr na rok 2012 – 2013 /rozpočtový výhled/. Oprava
domu č. 12. Vybudování chodníků okolo silnice II/437, od kulturního domu k domu č. 30.
Vybudování místních komunikací k domů p.Bártové a p. Dudíka.
8. Příprava na zalesnění části lesíku Hliník
Byla projednána brigáda na zalesnění části lesíku Hliník – starosta obce zajistí materiál.
9. Obnovení obecní cesty p.č. 269
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo obnovení cesty p.č. 269 – (viz příloha č. 4, zápis
z jednání).
10. Žádost p. Jaroslava Pospíšila o odkoupení obecních pozemků.
Byla projednána ţádost p. J. Pospíšila (viz příloha č. 5) o odkoupení obecní cesty. Obec
Oprostovice v současné době nenabízí moţnost těchto pozemků k prodeji. Dále bylo
provedeno upozornění na vyčištění p. č. 215/4 od porostu a zprůchodnění cesty p.č. 254.
11. Skartace
Byla navrţena a jmenována skartační komise ve sloţení: předseda: p.Jarmila Michálková,
členové : p. Jiří Štěpán a p. Marie Symerská. Termín: 30. 11. 2011
12. Příspěvek obce Pavlovice na dovybavení školní jídelny
Po projednání byl schválen příspěvek obce Pavlovice na dovybavení školní jídelny ve výši
2500,- Kč.
13. Projednání dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 2011/00222/OIEP/OSB/1
Byl projednán a schválen výše uvedený dodatek - předání počítačové sestavy v knihovně
v rámci internetizace.
14. Rozprava
15. Závěr
V Oprostovicích 26. 9. 2011

……………………………
Karel Dudík, starosta

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