USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 18. 3. 2013 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Štěpán Jiří, Sehnalek Libor, Gomolová Ivana,
Neuman Jan, Omluvena: Výkrutíková Milena, Hosté: Symerská Marie, Jančík Filip st.
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 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 20. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení a doplnění programu
3. Řešení dopravní situace v obci
4. Historické záležitosti obce
5. Směnná smlouva a převod nemovitého majetku a nabytí nemovitého majetku – pozemky
„Ochranný poldr Zahrady“ mezi obcí Oprostovice a p. Liborem Sehnálkem
6. Příprava oslav 645 let obce Oprostovice a 70 let SDH Oprostovice
7. Projednání hrazení neinvestičních nákladů základních škol na rok 2013
8. Projednání třídění odpadu
9. Projednání kompostování zahradního odpadu
10. Návrh plánu rozšíření kanalizace dle PRVOK
11. Rozhodnutí Pozemkového úřadu Praha č. 91
12. Nájemní smlouva o pronájmu pozemku pod obchodem
13. Rozprava
14. Závěr
Předsedající určil Libora Sehnálka a Jana Neumana ověřovateli zápisu a Marii Symerskou
zapisovatelkou. Původní program byl doplněn o body 10 - 13 (příloha č. 1)
3. Řešení dopravní situace v obci
V rámci řešení bezpečnější dopravní situace v obci u dětského hřiště je podporován návrh
zřízení dopravního semaforu z programu Dopravně bezpečnostní situace dle návrhu
Mikroregionu |Záhoří-Helfštýn.
4. Historické záležitosti obce
Zajištění předání podkladů Dr. Lapáčkovi ke zpracování brožury k výročí obce.
5. Směnná smlouva a převod nemovitého majetku a nabytí nemovitého majetku –
pozemky „Ochranný poldr Zahrady“ mezi Obcí Oprostovice a p. Liborem Sehnálkem
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje převod nemovitého majetku ve vlastnictví Obce
Oprostovice p. č. 253/2-ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 255-ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v kat. území Oprostovice a nabytí nemovitého majetku do vlastnictví Obce
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Oprostovice p. č. 145/5 – ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 148/3 – ostatní plocha, jiná plocha a
p. č. 149/2 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v kat. území Oprostovice. Převod nemovitého
majetku a nabytí nemovitého majetku se realizuje směnnou smlouvou mezi Obcí Oprostovice
a panem Liborem Sehnálkem, jejíž uzavření zastupitelstvo schvaluje.
6. Příprava oslav 645 let obce Oprostovice a 70 let SDH Oprostovice
Je zajištěna hudba, v jednání je podání žádosti na dotace u Krajského úřadu Olomouckého
kraje.
7. Projednání hrazení neinvestičních nákladů ZŠ Pavlovice u Přerova a Soběchleby
Bylo projednáno a zamítnuto hrazení neinvestičních nákladů na rok 2013, obce mají zvýšeny
daňové příjmy.
8. projednání třídění odpadu
Byl podán návrh na uzavření smlouvy s firmou Asecol na pronájem nádoby na třídění
odpadu.
9. Projednání kompostování zahradního odpadu
Byl projednán návrh na kompostování zahradního odpadu, obec Oprostovice zřídí novou
službu pro občany v rámci kompostování zahradního odpadu.
10. Návrh plánu rozšíření kanalizace obci v rámci PRVOK
Byl podán návrh plánu na rozšíření kanalizace v obci o 2,5 km v rámci projektu
Olomouckého kraje – Program rozvoje venkova
11. Rozhodnutí Pozemkového úřadu Praha č. 91
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu
Praha ze dne 13.6.2012, č.j. 105181/2012-MZE-130775 o pozemkových úpravách v katastru
obce Kladníky.
12. Nájemní smlouva o pronájmu pozemku pod obchodem
Byla projednána a schválena nájemní smlouva na pozemek pod obchodem pana Pavla
Gomoly.
13. Rozprava
14. Závěr
V Oprostovicích 18. 3. 2013

…………………………
Karel Dudík, starosta

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