USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období
2014 - 2018, které bylo řádně svoláno, konaného dne 27.6.2016 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Symerská Marie, Ivana Gomolová, Jiří Stěpán
Omluveni: Libor Sehnálek, Bohuslav Pléha
Počet přítomných pro hlasování: 7
Počet členů zastupitelstva: 7
1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Oprostovice bylo zahájeno starostou obce Karlem Dudíkem
(dále “jako předsedající“). Předsedající konstatoval, že je přítomno 7členů zastupitelstva
(z celkového počtu 7) takže je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Jarmila Michálková, ověřovateli Marie Symerská a
Bohuslav Pléha.
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice. Program byl rozšířen o body
14 - 18 (viz příloha č. 1)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání závěrečného účtu obce Oprostovice za rok 2015
4. Projednání schválení roční závěrky za rok 2015
5. Projednání rozpočtového opatření č. 3,4,5
6. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova Ol. kraje na
dokončení přístavby hasičské zbrojnice
7. Projednání výsledku výběrového řízení zakázky Stavba-přístavba hasičské zbrojnice
Oprostovice
8. Projednání návrhu smlouvy s dodavatelem na zakázku Stavba-přístavba hasičské
zbrojnice Oprostovice
9. Projednání odpadového hospodářství v obci – třídění odpadů
10. Projednání smlouvy na finanční spolupráci a zajištění administrace projektu
11. Zpráva z valné hromady MAS Moravská brána
12. Zpráva z Mikroregionu Záhoří - Helfštýn
13. Projednání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů č 1/2016
14. Dopis – žádost p. Jiřího Skály
15. Finanční příspěvek včelařům
16. Dodatek č. 5 ke smlouv o zabezpečení knihovnických a informačních služeb ze dne
24.2.2012
17. Žádost o příspěvek společnosti Bona Helpo Frýdek-Místek
18. Rozprava
19. Závěr
Hlasováno:
Pro: 7

Proti: 0
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3. Projednání závěrečného účtu obce Oprostovice za r. 2015
Po projednání byl bez výhrad schválen závěrečný účet obce Oprostovice za rok 2015.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
4. Projednání roční závěrky za rok 2015
Po projednání byla bez výhrad schválena roční závěrka obce za rok 2015.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti. 0
5. Projednání rozpočtového opatření č. 3,4,5
Přítomni byly seznámeni s rozpočtovými opatřeními č. 3,4,5.
6. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje na dokončení přístavby hasičské zbrojnice
Po projednání bylo schválena Smlouva o poskytnutí dotace č. 2016/01330/OSR/DSM.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
7. Projednání výsledků výběrového řízení zakázky Stavba-přístavba hasičské zbrojnice
Oprostovice.
Starosta obce – předseda výběrové komise seznámil s výsledky výběrového řízení – komise.
Do soutěže se přihlásily 3 firmy(viz protokol z výběrového řízení – příloha č. 3).
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
8. Projednání návrhu smlouv s dodavatelem na zakázku Stavba–přístavba hasičské
zbrojnice Oprostovice
Po projednání byl předložený návrh smlouvy schválen.
Hlasováno:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
9. Projednání odpadového hospodářství v obci
Účetní obce seznámila přítomné s příjmy a výdaji, spojenými s odpady v obci. Řešil se
problém návozu plastu a skla od osob, které nemají trvalý pobyt v obci. Byl podán návrh na
třídění kovu, hliníkových plechovek a dále likvidace černých skládek v obci.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
10. Projednání smlouvy o finanční spolupráci k zajišťění administrace projektu
Nakládání s tříděnými odpady v obcích MAS Moravská brána
Po projednání byla schválena smlouva zajištění administrace projektu na částku 4.046 Kč
mezi obcí Oprostovice a MAS Moravská brána.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0.
11. Zpráva z Valné hromady MAS Moravská brána
Starosta obce podal zprávu z valné hromady ze dne 14.6.2016.
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12. Zpráva z jednání Mikroregionu Záhoří-Helfštýn
Starosta obce podal zprávu z jednání z Mikroregionu Záhoří-Helfštýn.
13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Po projednání byla schválena obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů č 1/2016
Hlasováno:
Pro: 7
Proti:0
14. Dopis – žádost p. Jiřího Skály
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí p. Jiřího Skály ve věci Jaroslava Masného, žádost bude
předána příslušným úřadům. (viz příloha č. 4)
15. Žádost včelařů o finanční příspěvek
Po projednání byl schválen finanční příspěvek Základní organizaci ČSV Soběchleby ve výši
2.000 Kč na zajištění pomoci v boji s nakažlivou nemocí včel varroázou. Příspěvek bude
poskynut do 31.7.2016.
Hlasováno:¨
Pro: 7
Proti: 0
16. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zabezpečení knihovnických a informačních služeb ze dne
24.2.2012 mezi obcí Oprostovice a Městskou knihovnou Přerov
Po projednání byl dodatek schválen.
Hlasováno:¨
Pro: 7
Proti: 0
17. Žádost o finanční příspěvek společnosti Bona Helpo, s.r.o.Frýdek-Místek
Po projednání byl příspěvek schválen ve výši 700 Kč.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
18. Rozprava
19. Závěr
V Oprostovicích 27.6.2016
…………………………
Karel Dudík, starosta

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

3

