USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 4.11.2013 v 19:30 hodin.
Počet přítomných pro hlasování: 7

Počet členů zastupitelstva: 6

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).
Předsedající určil Jarmilu Michálkovou zapisovatelkou a Jana Neumana a Milenu
Výkrutíkovou ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 24. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání smlouvy se Správou a údržbou silnic Olomouckého kraje o zřízení věcného
břemene na veřejné osvětlení u domu č. 12
4. Projednání návrhu obecně závazných vyhlášek a sazby stočného na rok 2014
5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové opatření č. 5
6. Projednání výročí narození dr. Bohumila Zlámala
7. Projednání návrhu pasportu komunikací obce Oprostovice
8. Projednání kácení stromů podél silnice II/437 ve směru Oprostovice - Radotín
9. Projednání úpravy plochy pro kontejnery na plastový odpad
10. Příspěvek na činnost rybářského spolku
11. Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu, Silvestr
12. Dopravní značky
13. Nákup státních dluhopisů
14. Finanční příspěvek ZŠ Pavlovice u Přerova
15. Rozprava
16. Závěr
Původní program byl doplněn o body 12 – 14 (viz příloha č.1)
3. Projednání smlouvy se Správou a údržbou silnic Olomouckého kraje o zřízení
věcného břemene na veřejné osvětlení u domu č.p. 12
Byla projednána a schválena smlouva o zřízení věcného břemene u domu č.p. 12 se Správou a
údržbou silnic Olomouckého kraje.
4. Projednání návrhu obecně závazných vyhlášek a sazby stočného na rok 2014
Byl projednán a schválen návrh vyhlášky TKO – poplatky zůstávají ve stejné výši jako pro
rok 2013, tj. 450,- Kč na osobu, navržena schválena sazby stočného - navýšení o 2,- Kč/ m3, tj
na 7,- Kč. Byl podán návrh a schválen tržní řád obce Oprostovice – zákaz tzv. podomního
prodeje a nabídky služeb, kdy je bez předchozího objednání a vyrozumění nabízeno a
prodáváno zboží či služby. Byl podán návrh vyhlášky o regulaci hluku v obci, omezení neděle
a svátky od 12.00 – 24.00 hodin, vymezení strojů a nástrojů, které obecně závazná vyhláška
v tuto dobu omezuje.
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5. Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtové opatření č. 5
Byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2014 účetní obce paní Symerskou a byl schválen,
zároveň bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5 (příloha č. 2)
6. Výročí narození dr. Bohumila Zlámala
Oslavy výročí narození tohoto významného rodáka se uskuteční v květne nebo červnu příštího
roku, jejich průběh bude ještě upřesněn.
7. Projednání návrhu pasportu komunikací obce Oprostovice
Po projednání bylo schváleno vypracování pasportu komunikací obce Oprostovice.
8. Kácení stromů podél silnice II/437 ve směru Oprostovice - Radotín
Po projednání bylo schváleno kácení stromů podél silnice II/437 ve směru Oprostovice –
Radotín. Bude vyhlášen tento záměr, občané se mohou nahlásit na obecním úřadu do pátku
15.11.2013 v úředních hodinách 19.00 – 20.00 hodin.
9. Úprava plochy pro kontejnery na plastový odpad
Po projednání bylo schváleno opravení stávající plochy u místního obchodu. Opravu provede
firma Sisko Přerov.
10. Příspěvek na činnost rybářského spolku
Po projednání byl schválen příspěvek ve výši 1600,- Kč místnímu rybářskému spolku.
11. Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu, Silvestr
Dne 7.11.2013 odpoledne se v obci uskuteční mikulášská nadílka, příspěvek na dítě ve výši
100,- Kč na balíček. Rozsvěcení vánočního stromu proběhne v neděli 8.11.2013. Silvestr –
ohňostroj na místním hřišti. Bude poskytnut příspěvek na nákup ohňostroje ve výši Kč.
12. Dopravní značky
Byla podána informace starostou obce o nabídce firmy, zabývající se výrobou dopravních
značek.
13. Nákup státních dluhopisů
Byla přednesena nabídka možnosti nákupu státních dluhopisů pro obec. Nebylo schváleno.
14. Příspěvek ZŠ Pavlovice
Po projednání byl schválen finanční příspěvek Základní škole v Pavlovicích u Přerova ve výši
13.000,- Kč. Tento bude vyplacen do 31.1.2014. Nejedná se o příspěvek na mzdové náklady.
15. Rozprava
Bude provedena oprava okapu na jižní straně kulturního domu.
16. Závěr
V Oprostovicích 4. 11. 2013
……………………………
Karel Dudík, starosta

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