USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 16.12.2013 v 19:30 hodin.
Přítomni: Karel Dudík, Jarmila Michálková, Libor Sehnálek, Jan Neuman, Jiří Štěpán, Milena
Výkrutíková, Omluvena: Ivana Gomolová, Hosté: Marie Symerská
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 Jiřího Štěpána a Libora Sehnálka
ověřovateli zápisu.
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Rozpočet obce Oprostovice na r. 2014
4. Rozpočtové opatření č. 6
5. Žádost na Olomoucký kraj o příspěvek na výsadbu lesíku Hájek
6. Projednání výročí narození dr. Zlámala
7. Projednání zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 74/11 o výměře 2335 m2
8. Projednání zveřejnění záměru na pronájem p.č. 74/9 o výměře 209 m2
9. Podání informace o žádosti p. Filipa Jančíka ze dne 8.11.2013 o změně označení využití
pozemku
10. Příspěvek ZŠ Pavlovice u Přerova na rok 2014
11. Rozšíření pracovní doby v MŠ Bezuchov
12. Rozhodnutí o povolení připojení místní komunikace p.č. 215/1
13. Projednání pasportu místních komunikací
14. Projednání příspěvku MŠ Bezuchov
15. Rozprava
16. Závěr
Původní program byl doplněn o body 12 – 14 (viz příloha č.1)
3. Rozpočet obce Oprostovice na rok 2014
Po rozpravě byl schválen rozpočet obce na rok 2014. (viz příloha č. 2)
4. Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 6
5. Žádost o příspěvek na Olomoucký kraj na výsadbu lesíku Hájek
Příští kalendářní rok bude požádáno o finanční příspěvek na Krajský úřad Olomouckého kraje
ve výši 15.300,- Kč.
6. Projednání výročí narození dr. Bohumila Zlámala
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Bylo navrženo datum uskutečnění oslav dne 7.6.2014.
7. Projednání záměru na prodej pozemku p.č. 74/11 o výměře 2335 m2 – dle žádosti Mgr.
Roberta Bárty
Obec prozatím neuvažuje o prodeji pozemku, záměr o prodeji prozatím nebude realizován.
8. Projednání zveřejnění záměru na pronájem pozemku p.č. 74/9 o výměře 209 m2
Bude vyvěšen záměr na pronájem tohoto pozemku na rok 2014 nejvyšší nabídce.
9. Informace o podání žádosti p. Jančíka Filipa ze dne 8.11.2013
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s požadavkem, tento bude dále řešen při tvorbě nového
územního plánu obce.
10. Příspěvek ZŠ Pavlovice u Přerova na rok 2014
Po projednání byl schválen příspěvek zš v požadované částce 11.051,- Kč.
11. Rozšíření pracovní doby v MŠ Bezuchov
Bylo projednáno a schváleno navržení rozšíření doby provozu mateřské školky - odpoledne
minimálně do 16.15 hodin. Tento požadavek bude předán vedení školky.
12. Rozhodnutí o povolení připojení místní komunikace na stávají místní komunikaci na
pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Oprostovice
Po projednání bylo toto připojení schváleno.
13. Projednání pasportu místních komunikací obce Oprostovice
Po projednání byl schválen pasport místních komunikací 09/2013 – vypracovaný Ing.
Markem Františkem, Grymov.
14. Příspěvek MŠ Bezuchov
Po projednání byl schválen finanční příspěvek mateřské škole Bezuchov ve výši 4.108,- Kč,
bude vyplacen do konce 1. čtvrtletí 2014.
15. Rozprava
16. Závěr
V Oprostovicích 16. 12. 2013
……………………………
Karel Dudík
starosta

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