USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období
2014 - 2018, které bylo řádně svoláno, konaného dne 5. 2. 2016 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Symerská Marie, Libor Sehnálek, Jiří Štěpán
Počet přítomných pro hlasování: 7
(dále přítomni dle prezenční listiny)

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 Jiří Skála a Ondřej
Dudík.
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice. Program byl rozšířen o bod
6 (viz příloha č. 1)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2015
4. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2015
5. Seznámení s investičními záměry obce na rok 2016
6. Pronájem obchodu ZD Soběchleby
7. Rozprava
8. Závěr
Hlasováno:
Pro: 7
Proti: 0
3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2015
Účetní obce Marie Symerská seznámila přítomné s finanční zprávou obce za rok 2015.
4. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2015
Starosta obce seznámil přítomné s činností zastupitelstva za rok 2015, s akcemi, které
proběhly v roce 2015 v obci.
5. Seznámení s investičními záměry obce na rok 2016
Starosta obce seznámil přítomné s plánovanými investičními záměry na rok 2016, tj. oprava
silnice II/437, rozšíření silnice u točny za vesnicí, návrh na snížení rychlosti v obci, dostavba
hasičské zbrojnice.
6. Pronájem obchodu ZD Soběchleby
Byl podán návrh na úpravu prodejní doby, která nyní není vyhovující pro všechny, bude
vypracován návrh na ekonomické řešení provozu obchodu.
Hlasováno:
Pro:7
Proti:0
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7. Rozprava
Občany byl vznesen dotaz na šířku pole a polní cesty ke Štěpánové kapličce a k Maleníku.
8. Závěr
V Oprostovicích 5. 2.2016

…………………………
Karel Dudík, starosta

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