USNESENÍ
ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 28. 1. 2013 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Štěpán Jiří, Sehnalek Libor, Výkrutíková Milena,
Gomolová Ivana, Neuman Jan, Hosté: Symerská Marie
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 konstatoval, 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 18. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení , určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení a doplnění programu
3. Oprava kříže u Štěpánovi kapličky
4. Historické záležitosti obce
5. Příprava oslav 645 let obce a 70 let SDH Oprostovice
6. Příprava výsadby v lesíku Hájek
7. Rozšíření veřejného osvětlení v obci
8. Zpráva z jednání MAS Záhoří - Bečva
9. Zpráva z jednání Mikroregionu Záhoří Helfštýn
10. Rozpočtové opatření
11. Schválení smlouvy s firmou SMP Net, s.r.o. - RWE Gasnet s.r.o.
12. Odstoupení od smlouvy s paní Wolfovou
13. Rozšíření pracovního úvazku paní M. Symerské
14. Zakoupení techniky na zimní údržbu – projednání
15. Rozprava
16. Závěr
Předsedající určil Jana Neumana a Milenu Výkrutíkovou ověřovateli zápisu a Marii
Symerskou zapisovatelkou. Původní program byl doplněn o body 10 - 14 (příloha č. 1)
3. Oprava kříže u Štěpánovi kapličky
Zastupitelstvo obce se usneslo, že požádá o dotační titul z některého možného programu
Olomouckého kraje nebo ROP. Zastupitelstvo obce rovněž dává podmínku, že vlastník kříže
se musí podílet určitým procentem, o kterém bude dohodnuto na dalším jednání.
zastupitelstva.
4. Projednání historických záležitostí obce
Paní Ivana Gomolová zajistí fotografie z historie obce do brožury. Příprava brožury a
program oslav.
5. Příprava oslav 645 let obce a 70 let SDH Oprostovice
Pracovní porada zastupitelů obce se sejde 4.2.2013
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6. Příprava výsadby v lesíku Hájek
Přípravy výsadby nového porostu v lesíku Hájek (přehrada) dle počasí únor, březen,
nachystání kůlů na oplocení.
7. Rozšíření veřejného osvětlení v obci
Bylo projednáno a schváleno rozšíření veřejného osvětlení v obci k domu paní Bártové, pana
Dudíka a pana Pléhy.
8. Zpráva z jednání MAS Záhoří - Bečva
Starosta obce přednesl zprávu z jednání MAS Záhoří – Bečva. Byl navržen vstup SDH
Oprostovice do MAS Moravská Brána ( nový název této MAS)
9. Zpráva z jednání Mikroregionu Záhoří - Helfštýn
Byla přednesena zpráva starostou obce z jednání tohoto mikroregionu. Bude podpořeno
filmové muzeum v Dolních Nětčicích a podpořeno muzeum Bedřicha Smetany v Týně n.
Bečvou.
10. Rozpočtová opatření
Po projednání bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4 z roku 2012 a rozpočtové opatření č. 1
z roku 2013.
11. Smlouva s firmou SMP Net, s.r.o.
Byla projednána a schválena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby, uzavřené dne 26.9.2012 – dodatek č. 1 a dále smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby , kde je obec
Oprostovice investorem.
12. Odstoupení od smlouvy s paní Marií Wolfovou
Bylo projednáno a schváleno odstoupení od smlouvy s paní Marií Wolfovou z důvodu
neplnění odevzdávání měsíčních uzávěrek ve stanovených termínech.
13. Rozšíření pracovního úvazku paní Marie Symerské
Bylo projednáno a schváleno rozšíření pracovního úvazku od 1.1.2013 paní Marie SymerskéZajištění programu na účetnictví a mzdy s firmou Gordic.
14. Zakoupení techniky na zimní údržbu
Bylo projednán návrh na zakoupení frézy na odklízení sněhu a zametacího kartáče a
rozmetadla na posyp soli – dle přiznání dotačního titulu
15. Rozprava
Rozšíření OZ vyhlášky – volné pobíhání psů. Majitel byl upozorněn, aby volně pobíhající psy
zajistil. Projednání zřízení účtu u ČNB.
16. Závěr
V Oprostovicích 28. 1. 2013
……………………………
Karel Dudík, starosta

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