USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konané dne 3. 9. 2012 v 20:00 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Štěpán Jiří, Sehnalek Libor, Výkrutíková Milena
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 5 členů zastupitelstva
( z celkového počtu 7) takže je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 15. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení , určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání Smlouvy o úvěru s KB
4. Projednání Smlouvy o zástavě nemovitosti č. p. 12
5. Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
6. Projednání Směnné smlouvy
7. Příspěvek na školní pomůcky pro 1. třídu
8. Rozšíření kanalizace v obci
9. Zahájení a projednání návrhu územního plánu obce Bezuchov
10. Veřejná nabídka o prodeji a převod pozemku p.č. 105/2 – výměra 4041 m2.
cena 30.308,- Kč od Pozemkého fondu
11. Rozprava, Projednání jednacího řádu obecního zastupitelstva
12. Závěr
Předsedající určil Jiřího Štěpána a Milenu Výkrutíkovou ověřovateli zápisu a Jarmilu
Michálkovou zapisovatelkou.
Původní program byl doplněn o body 3 - 10 (příloha č. 1)
3. Projednání Smlouvy s Komerční bankou
Byla projednána a schválena smlouva o úvěru s Komerční bankou, regist. číslo 99003996815
o úvěru 400.000,- Kč na dobu 5 let.
4. Projednání Smlouvy o zástavě nemovitosti č. p. 12
Byla projednána a schválena smlouva o zástavbě nemovitosti reg. Číslo 10000111111 s KB
Přerov.
5. Smlouva o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
Byla projednána a schválena Smlouva o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby mezi obcí Oprostovice a SMP Net, s.r.o. Zastoupená RWE GasNet, s.r.o.
6.Projednání směnné smlouvy
Byla projednána a schválena směnná smlouva mezi obcí Oprostovice a manželi
Výkrutíkovými ze dne 27. 8. 2012.

7. Příspěvek na školní pomůcky pro 1. třídu
Byl projednán a schválen příspěvek na školní pomůcky pro žáky 1. třídy ve výši 1500,- Kč.,
který bude vyplacen rodičům žáků 1. třídy.
8. Rozšíření kanalizace v obci
Bylo projednáno a schváleno rozšíření kanalizace v obci na parcelách č. 255 a 242.
9. Zahájení a projednání návrhu územního plánu obce Bezuchov
Bylo projednáno zahájení a návrh územního plánu obce Bezuchov.Je navrhnuta možnost
rozšíření bytové výstavby v okolí silnice II/437
10. Projednání veřejné nabídky o prodeji a převodu pozemku pč. 105/2 – výměra
4041m2.cena 30.308,- Kč od Pozemkého fondu
Byla projednána výše uvedená nabídka. Zastupitelstvo se bude zabývat podmětem o nákupu
pozemku.
11. Rozprava, Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Jednací řád zastupitelstva
obce Oprostovice
12. Závěr

V Oprostovicích 3. 9. 2012

………………………
Karel Dudík
starosta

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

