USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 6. 9. 2013 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Štěpán Jiří, Sehnalek Libor, Neuman Jan,
Omluvena: Milena Výkrutíková, Ivana Gomolová, Hosté: Symerská Marie
Počet přítomných pro hlasování: 5

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 23. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání smlouvy s firmou EKO-COM
4. Projednání smlouvy s českou podnikatelskou pojišťovnou
5. Projednání smlouvy s RWE Gasnet o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 215/4
6. Oprava váhy v horní části obce
7. Projednání příspěvku MŠ Bezuchov na herní prvky dětského hřiště
8. Oprava brány u obecního skladu, nátěr oken místního kulturního domu
9. Projednání rozpočtového opatření č. 3 a 4
10. Rozprava
11. Závěr
Předsedající určil Jiřího Štěpána a Jarmilu Michálkovou ověřovateli zápisu a Marii
Symreskou zapisovatelkou, program byl doplněn o bod 8 (příloha č. 1)
3. Projednání smlouvy s firmou EKO-COM
Zastupitelstvo po projednání schválilo smlouvu na odvoz plastů s firmou Eko-com.
4. Projednání pojistné smlouvy pro pojištění finanční způsobilosti dopravce
Byla projednána a schválena smlouva pro pojištění finanční způsobilosti dopravce - číslo
smlouvy 0017953081 s Českou podnikatelskou pojišťovnou k obecnímu vozidlu AVIA PRA
0909 na rok ve výši 3047,- Kč.
5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Po projednání byla schválena smluva o zřízení věcného břemene mezi obcí Oprostovice a
firmou RWE GasNet s.r.o. na pozemek p.č. 215/4 o celkové výši 297 m2.
6. Oprava váhy v horní části obce
Bylo projednáno opravení váhy v horní části obce. Tato oprava bude zajištěna místním
sborem dobrovolných hasičů.
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7. Příspěvek MŠ Bezuchov na herní prvky
Byl projednán příspěvek MŠ Bezuchov ve výši 3.000,- Kč na herní prvky do 31.12.2013.
8. Oprava brány u obecního skladu a nátěr oken kulturního domu
Byla projednána a schválena oprava brány u obecního skladu – provede p. Pavel Gomola.
Rovněž bylo schváleno provedení nátěru oken místního kulturního domu.
9. Projednání rozpočtového opatření č. 3 a č. 4
Po projednání bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 (viz příloha).
10. Rozprava
V rozpravě byl připomínkován nátěr oken kulturního domu, byl projednán prodej, kácení
stromů podél cesty 217/1 – bude požádána Správa a údržba silnic Olomouckého kraje, dále
bylo projednáno schválení příspěvku novorozenci ve výši 3000,- Kč, oprava mostku u obecní
cesty p.č. 219, připomínkována byla oprava rybníčku a ochranného poldru a jeho zatravnění.
15. Závěr
V Oprostovicích 6. 9. 2013

…………………………
Karel Dudík, starosta

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