USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 29. 4. 2013 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Štěpán Jiří, Sehnalek Libor, Neuman Jan,
Výkrutíková Milena, Omluvena: Ivana Gomolová, Hosté: Symerská Marie,
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 6 členů zastupitelstva
( z celkového počtu 7) takže je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení a doplnění programu
3. Pověření zastupování obce na valné hromadě VaK dne 24.5.2013
4. Projednání žádosti ZŠ Pavlovice u Přerova o finanční příspěvek
5. Projednání smlouvy s Olomouckým krajem – darovací smlouva
6. Zřízení pracovního místa na veřejně prospěšné práce
7. Projednání návrhu změny katastrální hranice
8. Oslavy 645 let obce
9. Májové oslavy
10. Oprava brány pod kulturním domem
11. Oprava poškozených dveří místní prodejny zboží
12. Oprava koupaliště
13. Výsadba stromků v lesíku Hájek
14. Projednání odepsání pohledávky Pešák a projednání rozpočtového výhledu na období
2013 - 2017
15. Výběr a oslovení firmy na renovaci veřejného osvětlení a výsadbu zeleně pod kulturním
domem
16. Žádost pana Filipa Jančíka st. na zaměření hranice pozemku
17. Rozprava
18. Závěr
Předsedající určil Milenu Výkrutíkovou a Jiřího Štěpána ověřovateli zápisu a Marii
Symerskou zapisovatelkou. Původní program byl doplněn o body 15 - 16 (příloha č. 1)
3. Pověření zastupovní obce na valné hromadě VaK dne 24.5.2013
Zastupitelstvo obce pověřuje tíjmto starostu obce Karla Dudíka k zastupování na valné
hromadě VaK Přerov dne 24.5.2013.
4. Žádost ZŠ Pavlovice u Přerova o finanční příspěvek
Byla projednána žádost ZŠ Pavlovice o finanční příspěvek. Z důvodu momentálního
nedostatku finančních prostředků obce bude žádost znovu řešena ve 2. pololetí roku 2013.
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5. Projednání darovací smlouvy s Olomouckým krajem
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvu mezi Olomouckým
krajem, jako dárcem a Obcí Oprostovice, jako obdarovaným, č. 2013/00090/OMP/OSB o
bezúplatném převodu pozemku p.č. 217/1 o výměře 1 m. - obdarovaný tento pozemek přijímá
do svého výlučného vlastnictví.
6. Zřízení pracovního místa na veřejně prospěšné práce
Zastupitelstvo obce pro projednání schvaluje zřízení nového pracovního místa na veřejně
prospšné práce v obci od 1.5.2013 na dobu 6-ti měsíců. Na toto místo bude přijata Pavla
Neumanová.
7. Projednání návrhu změny katastní hranice
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností úpravy katastní hranice v dolní části obce
Oprostovice.
8. Oslavy 645 let obce
Byly řešeny organizační záležitosti oslav – prapor SDH Oprostovice. Výběr návrhu praporu
K. Dudík, L. Sehnálek, J. Štěpán, J. Michálková
9. Májové oslavy v obci
Májové oslavy proběhnou 7.5.2013 ve 20.00 hodin. Špekáčky zajistí J. Michálková, táborák
zajistí K. Dudík.
10. Oprava brány pod kulturním domem
Bude provedena oprava brány pod kulturním domem v měsíci květnu odpovídá L. Sehnálek.
11. Oprava poškozených dveří prodejny zboží
Oprava poškozených dveří v obchodě byla provedena firmou AOP vyčíslí škodu a bude
řešena pojistná událost u pojišťovny.
12. Oprava koupaliště
Bude provedena oprava koupaliště.
13. výsadba stromků v lesíku Hájek
Bude provedena výsadba stromků v lesíku Hájek
14. Projednání odepsání pohledávky Pešák Jaroslav a Pešáková Karolína ve výši
11244,50 Kč. Projednání rozpočtového výhledu na období 2013 - 2017
Bylo projednáno a schváleno odepsání pohledávky Pešák Jaroslav a Pešáková Karolína ve
výši 11244,50 Kč. Pohledávka je z roku 2007. Zároveň bylo projednáno rozpočtového
výhledu na rok 2013 – 2017.
15. Výběr a oslovení firmy narenovaci veřejného osvětlení a výsadbu zeleně pod
kulturním domem
Bude provedeno oslovení a výběr firem na rekonstrukci veřejného osvětlení a výsadbu zeleně
u kulturního domu. Bude provedeno zjištění dodavatele – cenové nabídky a poté výběr.
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16. Žádost pana Filipa Jančíka st. na zaměření hranice pozemku
Byla projednána žádost pana Filipa Jančíka st. Na parcelu dle katastrální mapy, kterou
předložil 520-1130/9 na pozemek označený registračním číslem 2704/4R. Tato žádost byla
konzultována rovněž starostou obce s uživatelem sousednho pozemku ZD Dřevohostice.
Výsledkem této konzultace bylo zjištění, že dosavadní katastrální hranice pozemku bude
zachována dle přiloženého záznamu katastrální mapy.
17. Rozprava
Byl navržen přechod pro chodce v obci Pavlovice u Přerova u ZŠ II. Stupně k autobusové
zastávce z důvodu nepřehlednosti silnice.
18. Závěr

V Oprostovicích 29. 4. 2013

…………………………
Karel Dudík, starosta

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