USNESENÍ
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 3. 6. 2014 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Štěpán Jiří, Neuman Jan, Výkrutíková Milena,
Sehnálek Libor
Omluvena: Ivana Gomolová, Hosté: Symerská Marie
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).
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 29. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Příspěvek SDH Oprostovice na hasičskou soutěž PPS 8
4. Zřízení míst veřejně prospěšných prací v obci
5. Zřízení fondu na obnovu vodovodu a kanalizace v obci
6. Projednání žádosti MŠ Bezuchov na příspěvek na opravu chodníku
7. Příprava opravy kanalizace na hřišti
8. Nákup ohřívače vody do obchodu
9. Vyčištění požární nádrže
10. Projednání závěrečného účtu za rok 2013
11. Projednání prodeje pozemku p.č. 74/4
12. Rozprava
13. Závěr
Předsedající určil Marii Symerskou a Libora Sehnálka ověřovateli zápisu a Jarmilu
Michálkovou zapisovatelkou. Program (viz příloha č. 1) byl rozšířen o body 10 – 11.
3. Projednání příspěvku SDH Oprostovice na hasičskou soutěž PPS 8
Po projednání byl schválen příspěvek ve výši do 5000,- Kč. Bude vyplacen do konce července
2014.
4. Zřízení míst veřejně prospěšných prací v obci
Po projednání bylo schváleno zřízení 2 pracovních míst na plný úvazek – 40 hodin týdně, na
dobu 6 měsíců od 1.6. – 30. 11.2014. Zároveň byla schválena smlouva s Úřadem práce ČR,
Kop Přerov na tyto 2 pracovní místa.
5. Zřízení fondu na obnovu vodovodu a kanalizace v obci
Po projednání bylo schváleno zřízení fondu na obnovu vodovodu a kanalizace v obci.
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6. Žádost MŠ Bezuchov na opravu chodníku.
Po projednání nebyl tento příspěvek schválen.
7. Příprava opravy kanalizace na hřišti
Oprava kanalizace bude provedena v období od 17. – 22. 6. 2014.
8. Nákup ohřívače vody do místního obchodu
Po projednání byl schválen nákup ohřívače vody do obchodu.
9. Vyčištění požární nádrže
Po projednání bude provedeno vyčištění víceúčelové požární nádrže v obci.
10. Závěrečný účet obce za rok 2013
Účetní obce p. Symerská seznámila přítomné s tímto účtem a zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obcd za rok 2013, tento byl schválen bez výhrad.
11. Projednání prodeje pozemku p.č. 74/4
Prodej pozemku bude řešen do 1 roku a následně budou sjednány smlouvy na zřízení věcného
břemene, které vedou přes tento pozemek. Přihlásil se jeden zájemce, p. Martina Pléhová.
12. Rozprava
Jubilea v obci, oprava poldru.
13. Závěr

V Oprostovicích 3. 6. 2014

…………………………
Karel Dudík, starosta

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