USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období
2014 - 2018, které bylo řádně svoláno, konaného dne 26.6.2017 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Symerská Marie, Jiří Stěpán, Libor Sehnálek,
Bohuslav Pléha
Omluveni: Ivana Gomolová
Počet přítomných pro hlasování: 6
Počet členů zastupitelstva: 7
Hosté: Filip Jančík st. , Jana Jančíková
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 Jiří Štěpán a Libor
Sehnalek
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 22. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice. (viz příloha č. 1)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání smlouvy o pronájmu nebytových prostor – obchodu č.p. 12 v incise
zájemcem
4. Přijetí opatření k nápravě nedostatků z kontrolního auditu obce a schválení
závěrečného účtu obce spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
za uplynulý kalendářní rok 2016
5. Schválení roční účetní závěrky obce za rok 2016
6. Rozpočtové opatření č.3 – finanční dar farnosti Soběchleby na opravu kostela
7. Projednání žádosti na opravu ochranného poldru
8. Seznámení s provedenou kontrolou
9. Zapojení obce do projektu DSO Moravská brána – kompostéry
10. Rozprava
11. Závěr
Hlasováno :
Pro: 6
Proti: 0
3. Projednání smlouvy o pronájmu nebytových prostor - obchodu v domě č.p. 12 v obci
Na základě vyhlášeného záměru na pronájem nebytových prostor – obchodu v obci se
přihlásil jediný zájemce, ZD Soběchleby. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
smluvní podmínky, znění dodatku a zplnomocňuje starostu obce k podpisu dodatku smlouvy
o pronájmu nebytových prostor - obchodu se ZD Soběchleby.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0
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4. Přijetí opatření k nápravě nedostatků z kontrolního auditu obce a schválení
závěrečného účtu obce spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý kalendářní rok 2016.
Byla přijata opatření k nápravě nedostatků z kontrolního auditu obce. Byl vyhlášen záměr na
pronájem nebytových prostor- obchodu v obci. Na základě vyhlášeného záměru bylo
schváleno znění dodatku smlouvy o pronájmu obchodu v obci.
Po projednání byl schválen závěrečný účet obce Oprostovice za rok 2016 bez výhrad.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

5. Schválení roční účetní závěrky obce za rok 2016
Po projednání byla schválena roční účetní závěrka obce Oprostovice za rok 2016.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti:0

6. Projednání rozpočtového opatření č.3
Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3. finanční dar farnosti
Soběchleby na opravu kostela.
7. Projednání žádosti na opravu ochranného poldru “Zahrady“
Po projednání bylo schváleno podání žádosti na opravu ochranného poldru na Krajskýn úřad
Ol. kraje.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti:0

8. Seznámení s provedenou kontrolou
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem provedené kontroly dne 21.6.2017 – agenda
RÚIAN. – bez závad.
9. Zapojení obce do projektu DSO Moravská brána – kompostéry
Byl proveden průzkum zájmu o kompostéry. Byly předány anketní lístky občanům z důvodu
zjištění zájmu o kompostéry. Obec se zapojila do nákupu kompostérů z DSO.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

10. Rozprava
V obci se uskuteční vystoupení kouzelníka Katonase dne 28.6.2017 v 18. hodin v kulturním
domě za částku 2.000 Kč. Upozornění na nepřiměřenou jízdu p. Petráše v horní části obce,
upozornění na projatý pozemek pod obchodem nedodržování smluvních podmínek.
11. Závěr

2

V Oprostovicích 26.6.2017

…………………………
Karel Dudík, starosta

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