USNESENÍ
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 26. 11. 2012 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Štěpán Jiří, Sehnalem Libor, Výkrutíková
Milena, Gomolová Ivana, Neuman Jan, Hosté: Pospíšil Jaroslav, Symerská Marie
Počet přítomných pro hlasování: 7
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 16. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení , určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání Rozpočtového opatření č. 3
4. Projednání historických záležitostí obce
5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013
6. Schválení Vyhlášky o místním poplatku za tuhý komunální odpad
7. Schválení místního poplatku za stočné
8. Inventarizace majetku
9. Rozsvěcení vánočního stromu, mikulášská nadílka
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11/2012 s firmou Sisko Přerov – zakázka na vybudování
chodníku a rekonstrukci místní komunikace v obci
11. Smlouva o půjčce s firmou Sisko Přerov
12. Smlouva s firmou Veolia transport – dopravní obslužnost v obci
13. Rozprava
14. Závěr
Předsedající určil Ivanu Gomolomou a Jana Neumana ověřovateli zápisu a Marii Symerskou
zapisovatelkou.
Původní program byl doplněn o body 8 - 12 (příloha č. 1)
3. Projednání Rozpočtového opatření č. 3
Po projednání byla schváleno Rozpočtové opatření č. 3 ve výši 3 506 085,- Kč o příjmech
výdajích ( příloha č. 2).Zastupitelstvo obce uděluje pravomoc starostovi obce schvalovat
v průběhu kalendářního roku rozpočtová opatření v příjmech a výdajích do výše 200000,- Kč
jen na paragramy do konce volebního období.
4. Projednání historických záležitostí obce
Byla projednána a schválena příprava brožury o historii obce. Podmínky dotačních titulů pro
příští rok budou známy až v lednu 2013, poté bude věc znovu projednána.
5. Návrh rozpočtu na rok 2013
Po projednání byl schválen rozpočet na rok 2013 ve výši 1 197 000,- Kč.
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6. Projednání vyhlášky o místním poplatku za tuhý komunální odpad pro rok 2013
Po projednání byla schválena vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku se zvyšuje o 20,- Kč na 450,- Kč za poplatníka.
7. Projednání ceny stočného od 1.1.2013
Byla projednána a schválena cena stočného za 1 m3 vody na 5,- Kč.
8. Inventarizace majetku
Starosta obce jmenoval inventarizační komisi ve složení: Štěpán Jiří – předseda, Neuman Jan
a Ivana Gomolová – členové. Fyzická inventarizace bude provedena do 25. 12. 2012
9. Rozsvícení vánočního stromu a mikulášská nadílka v obci
Mikulášská nadílka v obci se uskuteční v sobotu 8. 12. 2012 v 16.00 hod v KD. Balíčky pro
místní děti budou nakoupeny v ceně 100,- Kč. Rozsvícení vánočního stromu bude provedeno
v neděli 9.12.2012 v 17.00 hod. u místní kaple.
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11/2012 s firmou Sisko Přerov – zakázka na vybudování
chodníku a rekonstrukci místní komunikace v obci
By projednán a schválen dodatek č. 1 smlouvy 11/2012 s firmou Sisko, spol.s.r.o. Přerov –
zakázka na vybudování chodníku a rekonstrukci místní komunikace v obci Oprostovice
11. Smlouva o půjčce s firmou Sisko, spol. s r. o. Přerov
Byla projednána a schválena smlouva o půjčce ve výši 100 000,- Kč podle občanského
zákoníku, ustanovení § 657 a násl.
12. Smlouva s firmou Veolia Transport, dopravní obslužnosti v obci
Byla projednán a schválen dodatek č. 5 smouvy s firmou Veolia Transport ke smlouv o
závazku veřejné služby č. 2012055-09.
13. Rozprava
Byl podán návrh a schváleno zakoupení věcného daru v hodnotě 1200,- Kč pro občanku
Anetu Sehnálkovou za vzornou reprezentaci obce na Miss hasička 2012. Dále bylo
informováno o navýšení poplatku za stavební povolení v příštím roce, o volbě prezidenta
republiky v příštím roce, poškození skladu obce, projednán provoz posilovny v obci
14. Závěr

V Oprostovicích 26. 11. 2012

……………………………
Karel Dudík, starosta

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