USNESENÍ
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období 2010 - 2014, které
bylo řádně svoláno, konaného dne 3. 10. 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 Milenu Výkrutíkovou a Libora Sehnálka ověřovateli zápisu a Jarmilu
Michálkovou zapisovatelkou.
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 30. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice (viz příloha č. 1)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání zimní údržby
4. Projednání vymalování obchodu
5. Oprava veřejného osvětlení
6. Zrušení smlouvy s firmou Arriva na dopravní obslužnost
7. Smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost IDSOK
8. Digitalizace pozemků obce
9. Kontejnery na použitý textil a hračky
10. Pověření starosty obce na valnou hromadu VaK Přerov dne 8.10.2014
11. Odkup pozemku od obce Lhota p.č. 148
12. Prodloužení lhůty splátky půjčky s p. Karlem Dudíkem
13. Rozpočtová opatření č. 7,8
14. Smlouva o souhlasu s provedením stavby s p. Ondřejem Dudíkem, Filipem Výkrutíkem
a Milenou Výkrutíkou
15. Finanční dar
16. Rozprava
17. Závěr
3. Projednání zimní údržby
Projednána zimní údržba obce, občané budou upozorněni, aby při zimní údržbě byly
průjezdné komunikace v obci.
4. Projednání vymalování obchodu
Vymalování obchodu zajistí starosta obce.
5. Oprava veřejného osvětlení
Bude provedena oprava osvětlení a ořezání větví stromů v blízkosti světel.
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6. Zrušení smlouvy s firmou Arriva Morava a.s. k 31.12.2014
Bylo projednáno a schváleno zrušení smlouvy s firmou Arriva Morava a.s. k výše uvedenému
datu.
7. Smlouva o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost IDSOK
Byla projednána a schválena smlouva s Krajským úřadem Olomouckého kraje o poskytnutí
příspěvku na dopravní obslužnost (viz příloha č. 3).
8. Digitalizace pozemků obce
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s digitalizací pozemků v katastru obce. Od 20.10 do
3.11.2014 proběhne jednání s pracovníky katastrálního úřadu.
9. Kontejner na použitý textil a hračky
V obci bude přistaven kontejner na použitý textil a hračky. Kontejner bude přistaven
bezplatně a umístně pod obchodem.
10. Pověření starosty obce Karla Dudíka k jednání na valné hromadě VaK Přerov
dne 8.10.2014
Zastupitelstvo obce dává souhlas starostovy obce k jednání na valné hromadě.
11. Odkup pozemk od obce Lhota p.č. 148
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s touto možností.
12. Prodloužení lhůty splátky půjčky od p. Karla Dudíka
Po projednání bylo schváleno prodloužení splatnosti půjčky do konce roku 2016.
13. Rozpočtová opatření č. 7 a 8
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 7 a8 (viz příloha č. 4 a 5)
14. Smlouva o souhlasu s provedením stavby s p. Ondřejem Dudíkem, a Filipem a
Milenou Výkrutíkovými
Byly projednány a schváleny smlouvy o souhlasu s provedením stavby s p. Ondřejem
Dudíkem a Filipem a Milenou Výkrutíkovými
15. Finanční dar
Byl projednán a schválen finanční dar Jiřímu Štěpánovi, Liboru Sehnálkovi, Janu Neumanovi,
Mileně Výkrutíkové a Jarmile Michálkové ve výši 1500 Kč za přípravu a zajišťování akcí
pořádaných obcí v letošním a loňském roce a Karlu Dudíkovi ve výši 3000 Kč za přípravu a
zajišťování akcí pořádaných obcí v letošním a v loňském roce.
16. Rozprava
Obec Oprostovice byla požádána o možnost parkování vozidel firmy Skanska pod kulturním
domem po dobu rekonstrukce silnice z Bezuchova do Oprostovic. Dále budou občané
požádáni o sledování případného úniku vody ze státního vodovodu.
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17. Závěr
V Oprostovicích 3. 10. 2014

…………………………
Karel Dudík, starosta

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