USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 31.5. 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 7 členů zastupitelstva
( z celkového počtu 7) takže je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 22. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Nákup nemovitosti
4. Zpráva o hospodaření obce za rok 2012
5. Závěrečný účet obce
6. Rozpočtové opatření č. 2
7. Oslavy 645 let obce
8. Smlouva o poskytnutí příspěvku dle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, mezi Olomouckým krajem a Obcí Oprostovice ve výši 50.000,-Kč
9. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů firmy EKO-KOM, a.s.
Praha
10. Projednání návrhu dodatku smlouvy o půjčce od firmy SISKO
11. Projednání návrhu dodatku smlouvy o půjčce od fyzické osoby
12. Žádost Základní školy Pavlovice u Přerova o finanční příspěvek
13. Sběr bioodpadu
14. Rozprava – dětský den
15. Závěr
Předsedající určil Libora Sehnálka a Jana Neumana ověřovateli zápisu a Jarmilu Michálkovou
zapisovatelkou. Původní program byl doplněn o body 8 – 13 (příloha č. 1)
3. Nákup nemovitosti
Zastupitelstvo projednalo návrh paní Věry Zmeškalové o odkupu nemovitosti domu č.p.28.
Touto věcí se bude zabývat v pozdější době. V současnosti nebude odkud proveden.
4. Zpráva o hospodaření obce za rok 2012
Byla podána zpráva o hospodaření obce za rok 2012 účetní obce p. Marií Symerskou.
5. Závěrečný účet obce
Závěrečný účet obce byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Oprostovice spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oprostovice za rok 2012 s výhradou.

1

Byla přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků, zjištěných při přezkoumání hospodaření
obce dne 9.5.2013 (viz závěrečná zpráva ze dne 9.5.2013 a zpráva o nápravě chyb a
nedostatků).
6. Rozpočtové opatření č. 2
Bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 2/2013.
7. Oslavy 645 let obce Oprostovice
Byly projednány organizančí záležitosti, spojené s oslavami obce, které se uskuteční 22.6.
tohoto roku.
8. Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku s Olomouckým krajem
Byl projednán a schválen návrh smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí neinvestičního
příspěvku ve výši 50.000,- Kč pro zajištění oslav 645 let obce – významný projekt.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření této smlouvy.
9. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů firmy EKO-KOM, a.s.
Praha
Byla projednána a schválena smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s firmou EKO-KOM, a.s., Praha 4. Zastupitelstvo schvaluje uzavření této smlouvy.
10. Návrh dodatku smlouvy o půjčce s firmou SISKO
Byl projednán návrh na prodloužení termínu splacení půjčky fimě SISKO do 31.12.2013.
11. Návrh dodatku smlouvy o půjce od fyzické osoby
Byl projednán návrh na prodloužení termínu splacení půjčky fyzické osobě p. Karlu Dudíkovi
do 31.12.2014.
12. Žádost ZŠ Pavlovice u Přerova o finanční příspěvek
Byla projednána žádost p. ředitele ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova o poskytnutí finančního
příspěvku z důvodu nedostatku finančních prostředků školy. Zastupitelstvo obce se bude touto
žádostí zabývat na podzim roku 2013. Z důvodu nedostatku finančních prostředků obce.
13. Sběr bioodpadu
Bylo schváleno bezplatné přistavení kontejneru na bioodpad Zemědělského družstva
Dřevohostice.
14. Rozprava
Bylo projednáno opětovné vykrádání místního obchodu a vzniklé škody, záležitost dětského
dne, bude zpracována obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností v obci.
15. Závěr
V Oprostovicích 31. 5. 2013

…………………………
Karel Dudík, starosta

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