USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období
2014 - 2018, které bylo řádně svoláno, konaného dne 6. 2 . 2015 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Štěpán Jiří, Bohuslav Pléha, Symerská Marie,
Libor Sehnálek
Omluvena: Ivana Gomolová
Hosté: dle Prezenční listiny (viz příloha č. 1)
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).
Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Jarmila Michálková, ověřovateli Páter Martin a Ondřej
Dudík.
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice (viz příloha č. 2)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2014
4. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2014
5. Projednání investičních záměrů na rok 2015
6. Projednání pořádání kulturních akcí na rok 2015
7. Projednání zřízení fondu obnovy vodovodu a kanalizace v obci
8. Inventarizační zpráva za rok 2014
9. Diskuse s občany
10. Rozprava
11. Závěr
Hlasováno:
Pro: 6
Proti: 0
3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2014
Účetní obce seznámila přítomné se Zprávou hospodaření obce Oprostovice za rok 2014. (viz
příloha č. 3)
4. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2014
Starosta obce seznámil přítomné s s činností zastupitelstva obce za rok 2014.
5. Projednání investičních záměrů obce na rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem investičních záměrů na rok 2015.
6. Projednání pořádání kulturních akcí v rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné s plánem kulturních akcí v roce 2015. (dětský den, svátek
matek, mikulášská nadílka, rozsvěcení vánočního stromu).
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7. Projednání zřízení fondu obnovy vodovodu a kanalizace v obci
Po projednání tento fond nebude zřízen.
Hlasováno pro nezřízení:
Pro: 7
Proti: 0
8. Inventarizační zpráva
Po projednání byla schválena inventarizační zpráva za rok 2014 podle bodu 9 Směrnice o
invetarizaci. Nebyly zjištěny žádné rozdíly.
Hlasováno:
Pro: 6
Proti: 0
9. Diskuse s občany
Dotaz p. Filipa Jančíka st. na počet budov ve vlastnictví obce, dotaz p. Vladimíra Kociána st.
na pronájmy obecních pozemků, dotaz na stav obchodu – nedostatek zboží v obchodě,
připomínka k vývozu popelnic v zimním období na horním konci obce, na růst obyvatel
v obci, zimní údržbu v obci, dotaz p. Ladislava Štěpána st. na lepší zprůjezdnění cesty ke
Štěpánově kapličce.
9. Rozprava
10. Závěr
V Oprostovicích 6. 2. 2015
…………………………
Karel Dudík, starosta

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