USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období
2014 - 2018, které bylo řádně svoláno, konaného dne 13. 4 . 2015 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Štěpán Jiří, Bohuslav Pléha, Symerská Marie,
Libor Sehnálek, Ivana Gomolová
Hosté: Filip Jančík st., Vladimír Kocián
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 7 členů zastupitelstva
( z celkového počtu 7) takže je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Jarmila Michálková, ověřovateli Marie Symerská a
Libor Sehnálek.
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice (viz příloha č. 1)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Zakoupení obecního fotoaparátu
4. Projednání Smlouvy o právu provést stavbu na p.č. 244 v katastru obce Oprostovice se
Správou silnic Olomouckého kraje
5. Projednání dohody s obcí Bezuchov na zajištění delší provozní doby mateřské školky
6. Projednání záměru směnu pozemku p.č. 118/7
7. Projednání dne Svátku matek
8. Projednání Dětského dne
9. Projednání Hasičské soutěže PPS-8 a výstavy zemědělské techniky
10. Projednání příspěvku pro žáka 1. třídy a příspěvku nově narozenému občánkovi obce
11. Zajištění projektové dokumentace na opravu kanalizace p.č. 224 a 74/4
12. Neoprávněné užívání pozemků obce Oprostovice
13. Projednání návrhů zájemců o pronájem obecních pozemků dle vyhlášeného záměru ze
3. Zasedání ZO Oprostovice v bodu 15 ze dne 19.1.2015
14. Projednání návrhu na převod pozemků p.č. 284/10 – vodní plocha ve vlastnictví obce
Oprostovice ½ a ÚPZSVM ½ v k.ú. Oprostovice do výlučného vlastnictví obce
Oprostovice
15. Dosazení stromů v oplocence, dosazení stromů okolo silnice II/43, dosazení nových
stromů u Štěpánovy kapličky
16. Závěrečný účet obce Oprostovice za r. 2014
17. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za 2014 a schválení roční uzávěrky za r. 2014
18. Projednání vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Oprostovice
19. Projednání návrhu smlouvy o pronájmu obecního pozemku pod obchodem p.č. 74/9
v k.ú. Oprostovice
20. Rozšíření místní komunikace p.č. 215/4
21. Záměr pronájmu obecních pozemků p.č. 76/1,2,3,4 v katastru obce Oprostovice
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22. Rozprava
23. Závěr
Hlasováno:
Pro: 7

Proti: 0

3. Zakoupení obecního fotoaparátu
Po projednání bylo schváleno zakoupení obecního fotoaparátu do ceny 4.000,- Kč. Zajistí p. J.
Michálková.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
4. Projednání Smlouvy o právu provést stavbu podle ust. § 1746/2 zákona č. 89/2012
mezi obcí Oprostovice a Správou silnic Olomouckého kraje
Po projednání byla schválena Smlouva podle ust. § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník mezi obcí Oprostovice a Správou silnic Olomouckého kraje o právu provést stavbu
na pozemku p.č. 244 v k.ú. Oprostovice (viz příloha č. 2)
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
5. Projednání dohody s obcí Bezuchov na zajištění delší provozní doby školky
Byl vznesen požadavek na dřívější otevření školky, a to od 6.30 hodin ráno do 16.20 hodin
odpoledne. Zastupitelstvo obce s požadavkem delší provozní doby souhlasí.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
6. Projednání záměru směny pozemku p.č. 118/7
Bude podán záměr na směnu obecního pozemku p.č. 118/7 v katastru obce Oprostovice, o
výměře 194 m2.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
7. Projednání dne Svátku matek
Svátek matek a setkání občanů obce proběhne dne 9.5.2015 v 15.00 hodin v místním
kulturním domě.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
8. Projednání Dětského dne
Termín konání dětského dne bude upřesněn, bude zajištěn výlet po domluvě s maminkami, a
také termín a místo výletu.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
9. Projednání hasičské soutěže PPS – 8 a výstavy historické zemědělské techniky
Dne 13.6.2015 se v obci uskuteční hasičská soutěž PPS-8 a výstava historické zemědělské
techniky.

2

10. Projednání příspěvku pro žáka 1. třídy a novému občánkovi obce
Po projednání byl schválen příspěvek pro žáka 1. třídy Ondřeje Skálu ve výši 1.500,- Kč a
novému občánkovi obce Inně Gluch ve výši 3.000,-K. Příspěvek bude vložen na účet zřízený
u komerční banky.
Hlasováno:
Pro: 7

Proti: 0

11. Zajištění projektové dokumentace na opravu kanalizace p.č. 224 a 74/4
Bude zajištěna projektová dokumentace.
Hlasováno.
Pro. 7
Proti: 0
12. Neoprávněné užívání pozemku obce Oprostovice
Jedná se o pozemky p.č. 76/1, 76/2, 76/3, 76/4 v katastru obce Oprostovice, které jsou
v užívání společnosti Bezuchovská a.s. – předáno právníkovi k jednání.
Dále v jednání užívání pozemku p.č. 224/1 v užívání p. Filipa Jančíka. Zastupitelstvo obce
v bodu polní cesty p.č. 224/1 rozhodlo, že bude obnovena dle geometrického plánu ze dne
23.3.12015 do konce dubna 2015. Rovněž bude obnovena zoraná část parcely 74/1. Bylo
navrženo, aby se p. Jančík podílel na obnovení hranice 70 % a 50 % částky.
Hlasování pro variantu 70 %:
Pro: 3
Proti: 4
Zdržel se:0
Hlasování pro variantu 50 %:
Pro: 3
Proti: 3
Zdržel se: 1
Nebyla odhlasována ani jedna varianta.
13. Projednání návrhů zájemců o pronájem obecních pozemků dle vyhlášeného záměru
ze 3. zasedání ZO Oprostovice v bodu 15 ze dne 19.1.2015.
Byly podány 2 žádosti o pronájem pozemků (viz přílohy č. 3,4). ZD Dřevohostice navrhuje
částku 3.077,- Kč /ha (bez rozdílu, zda se jedná o ornou nebo zatravněnou plochu) a p. Filip
Jančík, Oprostovice 22, navrhuje částu 3.500,-Kč/ha.
Návrh: Pozemek p.č. 80/8 bude pronajat p. Filipu Jančíkovi za cenu 3.077,- Kč/ha, ostatní
pozemky, jak jsou uvedeny v návrhu pronájmu záměru pozemků, budou pronajaty ZD
Dřevohostice za cenu 3.077- , Kč/ha.
Pachtovní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 1 rok a pachtovní
smlouva nebude obsahovat předkupní právo.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
Návrh byl schválen.
14. Projednání návrhu na převod pozemku p.č. 284/10 – vodní plocha ve vlastnictví obce
Oprostovice ½ a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ½ v katastrálním území
Oprostovice do výlučného vlastnictví obce Oprostovice. Byla projednána žádost ve věci
plánované opravy III. úseku Správy silnic Olomouckého kraje ve věci této opravy.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
Návrh na převod pozemku byl schválen.
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15. Dosazení stromů v oplocence, dosazení stromů okolo silnice II/43, dosazení ovocných
stromů u Štěpánovy kapličky
Dosazení bude provedeno.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
16. Závěrečný účet obce Oprostovice za rok 2014
Projednání Závěrečného účtu obce Oprostovice se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
17. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014
Byla podána zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Závěr
přezkoumání – nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Obec nemusí přijímat opatření.
ZO schválilo účetní závěrku za rok 2014
Hlasováno : pro 7
proti 0
18. Projednání vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Oprostovice
Byl projednán a schválen návrh vyhlášky.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
19. Projednání návrhu smlouvy o pronájmu obecních pozemků pod obchodem p.č. 74/9
v k.ú. Oprostovice
Po projednání byla schválena smlouva o pronájmu tohoto pozemku p. Pavlu Gomolovi za
300,- Kč ročně na dobu 4 let.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
20. Rozšíření místní komunikace p.č. 215/4
Bude rozšířena místní komunikace p.č. 215/4 do konce měsíce června 2015
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
21. Záměr pronájmu obecních pozemků p.č. 76/1,2,3,4
Bude vyhlášen záměr pronájmu těchto obecních pozemků.
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
22. Rozprava
23. Závěr
V Oprostovicích dne 13. 4. 2015
………………………
Karel Dudík, starosta

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

4

