USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 15. 2. 2013 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Štěpán Jiří, Sehnalek Libor, Výkrutíková Milena,
Gomolová Ivana, Neuman Jan, Hosté: dle prezenční listiny (příloha č. 1)
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 19. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení , určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2012
4. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2012
5. Plán činnosti na rok 2013
6. Příprava oslav 645 let obce Oprostovice a 70 let SDH Oprostovice
7. Rozprava
8. Závěr
Předsedající určil Filipa Štěpána st. A Zdenka Štěpaníka ověřovateli zápisu a Jarmilu
Michálkovou zapisovatelkou. Program viz (příloha č. 2)
3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2012
Účetní obce p. Marie Symerská seznámila přítomné se zprávou o hospodaření obce za rok
2012.
4. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2012
Starosta obce seznámil přítomné s činností zastupitelstva obce za rok 21012.
5. Plán činnosti na rok 2013
Starosta obce seznámil přítomné s plánem činnosti na příští rok. Bude se zpracovávat nový
územní plán, přijímání podkladů a návrhů od občanů – nutná písemná forma, dále dořešení
autobusové zastávky v dolní části obce, přípravy oslav výročí obce a SDH, nové vodovodní
potrubí v obchodě v obci, renovace místního rozhlasu – projektová část.
6. Příprava oslav 645 let obce Oprostovice a 70 let SDH v obci
Seznámení s jednotlivými kroky k zajištění celé akce.
7. Rozprava
Byl vznesen dotaz na opravu Štěpánovy kapličky a kříže u této kapličky. Dále dotaz na
obrubníky od Gomolového k Jančíkovému na horním konci obce, připomínka k omezení
provozu těžké techniky v horní části obce, dotaz na digitalizaci pozemků v obci, a dotaz na
obnovení původních cest v obci.
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16. Závěr
V Oprostovicích 15. 2. 2013

……………………………
Karel Dudík, starosta

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