USNESENÍ
z 11. 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 27.1. 2012 v 19:30 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),že je
přítomno 7 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 7) takže je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení , určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Smlouva o dílo na provádění technického dozoru – ochranný poldr „Zahrady“ s firmou
Aquaplan Lipník n. Bečvou
4. Smlouva o dílo na stavbu protipovodňového opatření Oprostovice ochranný poldr
„Zahrady“Ochranný poldr
5. Zpráva o hospodaření obce za rok 2011
6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2012
7. Zpráva o činnost obecního zastupitelstva za rok 2011
8. Rozprava
9. Závěr
Předsedající určil Ladislava Štěpána a Antonína Kociána ověřovateli zápisu a Marii
Symerskou zpisovatelem.
Původní program byl doplněn o body 4 a 5 (příloha č. 2)
3. Smlouva o dílo na provádění technického dozoru stavby ochranného poldru
„Zahrady“
Byla projednána a schválena smlouva o dílo s firmou Aquaplan Lipník n. Bečvou na
provádění technického dozoru stavby ochranného poldru „Zahrady“
4. Smlouva o dílo na stavbu protipovodňového opatření Ochranný poldr „Zahrady“
s firmou Sisko, spol. s r. o. Přerov
Byla projednána a schválena Smlouva o dílo s firmou Sisko, spol. s r.o. Přerov na stavbu
ochranného poldru Oprostovice „Zahrady“
5. Zpráva o hospodaření obce za rok 2011
Byla podána zpráva o hospodaření obce za rok 2011
6. Rozpočet na rok 2012
Byl projednán a schválen rozpočet na rok 2012
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7. Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva za rok 2011
Starosta obce podal zprávu o činnosti obecního zastupitelstva za rok 2011. Zpráva o činnosti
Mikroregionu Záhoří - Helfštýn, zpráva o kontrolní činnosti, kontrolním auditu, zpráva o
činnosti Sboru dobrovolných hasičů v obci, kulturní akcích v loňském roce, přípravných
pracích na přípravě ochranného poldru, vybudování nové autobusové čekárny
8. Rozprava
Byl vznesen požadavek na osvětlení po celou noc, dokončení hasičské zbrojnice, oprava
silnice po opravě mostu u Skálového.
9. Závěr

V Oprostovicích 27. 1. 2012

……………………………
Karel Dudík, starosta

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