USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 17. 2. 2014 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Štěpán Jiří, Sehnálek Libor, Neuman Jan,
Výkrutíková Milena, Omluvena: Ivana Gomolová, Hosté: Marie Symerská
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).
Předsedající určil Libora Sehnálka a Jana Neumana ověřovateli zápisu a Jarmilu Michálkovou
zapisovatelkou zápisu.
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 27. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Rozpočet obce Oprostovice na rok 2014
4. Rozpočtové opatření č. 1/2014
5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE Gas Net
6. Projednání nájemní smlouvy s p Pavlem Gomolou na pronájem pozemku p.č. 74/9
7. Příprava opravy čistírny odpadních vod
8. Žádost včelařského spolku o příspěvek
9. Přípravy realizace dětského dne
10. Rozšíření pracovní doby MŠ Bezuchov
11. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 74/4
12. Rozprava
13. Závěr
Program byl rozšířen o bod 11 (viz příloha č. 1).
3. Rozpočet obce na rok 2014
Účetní obce p. Marie Symerská seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2014. Pro
projednání byl schválen rozpočet obce rozepsaný na jednotlivé položky. (příloha č. 2).
4. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1/2014 ve výši 54.400,- Kč.
(viz příloha č. 3). Po projednání bylo schváleno.
5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE GAS NET
Po projednání byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene s firmou RWE GAS Net.
(viz příloha č. 4)
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6. Projednání nájemní smlouvy s p. Pavlem Gomolou
Po projednání byla schválena smlouva mezi obcí Oprostovice a p. Pavlem Gomolou (viz
příloha č. 5).
7. Příprava opravy čistírny odpadních vod
Oprava čistírny odpadních vod bude provedena v měsíci 5 a 6/2014.
8. Žádost včelařského spolku o příspěvek
Žádost o příspěvek byla projednána. Konkrétní výše příspěvku bude řešena do konce 1.
pololetí 2014.
9. Příprava realizace dětského dne
Dětský den bude realizován do 10.6.2014
10. Rozšíření pracovní doby v MŠ Bezuchov
Starosta a místostarostka obce informovali o schůzce vedení mš Bezuchov a starostů okolních
obcí, která byla svolána z důvodu rozšíření provozní doby v této školce.
11. Vyhlášení záměru na prodej pozemku 74/4
Záměr bude vyhlášen po dořešení přeložky kanalizace na pozemku p.č. 74/4.
12. Rozprava
Byla podána připomínka, aby v případě prodeje stavebních pozemků v obci byla součástí
smlouvy podmínka trvalého bydliště v obci. Bude provedeno skácení lípy u křížku směrem na
Radotín z důvodu napadení chorobou. Připomínkována oprava poldru.
13. Závěr

V Oprostovicích 17. 2. 2014

…………………………
Karel Dudík, starosta

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