USNESENÍ
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 14. 7. 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).
Předsedající určil Jiřího Štěpána a Jana Neumana ověřovateli zápisu a Jarmilu Michálkovou
zapisovatelkou. Program (viz příloha č. 1).
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 30. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce v novém volebním období
4. Projednání smlouvy s RWE GasNet Ostrava
5. Zpráva z MŠ Bezuchov
6. Zpráva Ministerstva vnitra České republiky o kontrole výkonu samostatné působnosti u
obce Oprostovice, projednání výsledků kontroly, včetně nápravných opatření a termínů
jejich realizace
7. Oprava ventilu na místní víceúčelové požární nádrži
8. Projednání rozpočtových opatření č. 5 a 6
9. Rozprava
10. Závěr
3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce v novém volebním období
Po projednání byl stanoven počet členů zastupitelstva obce Oprostovice pro příští volební
období na 7.
4. Projednání smlouvy s RWE GasNet Ostrava
Po projednání byla schválena smlouva o pronájmu.
5. Zpráva z MŠ Bezuchov
Byla podána zpráva z jednání v Mateřské škole Bezuchov, přečtena zpráva z porady starostů
ze dne 8.7.2014. Řešen problém s dovozem obědů do školky. Po projednání byl schválen
příspěvek mateřské škol ve výši 10.980,- Kč na pořízení nového herního prvku na zahradu.
Příspěvek bude poskytnut do konce roku 2014. Bude vznesen dotaz na možnost počítání
příspěvků na jednotlivé obce podle počtu dětí z jednotlivých obcí, umístěných v tomto
zařízení (viz příloha č. 2).
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6. Zpráva Ministerstva vnitra České republiky o kontrole výkonu samostatné
působnosti u obce Oprostovice, projednání výsledků kontroly včetně nápravných
opatření a termínů jejich realizace
Byla podána zpráva a zastupitelstvo obce bylo seznámeno s provedenou kontrolou dne
14.5.2014 a s jejími výsledky, jak jsou uvedeny v protokolu č.j. MV-55153-3/ODK-2014 ze
dne 11.6.2014. Zároveň bylo seznámeno s přijatými opatřeními a termíny jejich realizace.
Tyto jsou uvedeny v samostatné zprávě, která zde byla předložena a je součástí tohoto bodu
usnesení (viz příloha č. 3).
7. Oprava ventilu na místní víceúčelové požární nádrži
Oprava ventilu bude provedena do konce měsíce července 2014.
8. Projednání rozpočtových opatření č. 5 a 6
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 5 a 6.
9. Závěr

V Oprostovicích 14. 7. 2014

…………………………
Karel Dudík, starosta

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