USNESENÍ
z 23 . zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období
2014 - 2018, které bylo řádně svoláno, konaného dne 25.9.2017 v 19:30 hodin.
Přítomni:
Dudík Karel, Michálková Jarmila, Symerská Marie, Jiří Stěpán, Libor Sehnálek, Ivana
Gomolová
Omluveni: Bohuslav Pléha
Počet přítomných pro hlasování: 6
Počet členů zastupitelstva: 7
Hosté: 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 Marie Symerská a
Ivana Gomolová
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice. (viz příloha č. 1)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání pronájmu obchodu v obci
4. Příprava územního plánu
5. Přihláška do sdružení místních samospráv
6. Vánoční výzdoba v obci
7. Příprava fotoknihy
8. Převod pozemků od Státního pozemkového fondu
9. Oprava čistírny odpadních vod – vyjmutí povrchu na koksovém filtru
10. Příprava opravy kanalizace u domu č.p. 26.27, 30
11. Projednání dotace na opravu poldru „Zahrady“
12. Projednání Dohody o narovnání platby za pozemky p.č.76/1,2,3,4
13. Nájem z orné půdy obce Oprostovice
14. Nabídka kominické služby
15. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
16. Finanční dar mateřské škole Bezuchov ve výši 500,- Kč na drakiádu
17. Rozprava
18. Závěr
Hlasováno :
Pro: 6
Proti: 0
3. Projednání záměru pronájmu nebytových prostor - obchodu v domě č.p. 12 v obci
Projednání záměru pronájmu obchodu v obci. Nájem bude činit 0 Kč. Elekrickou energii a
internetové připojení obec, plyn nájemce. Po projednání bylo schváleno podání záměru
pronájmu.
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Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

4. Příprava územního plánu obce
Bude osloveno více firem pro nabídku vyhotovení územního plánu obce Oprostovice. Termín
do konce listopadu 2017.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

5. Projednání účasti ve Sdružení místní samosprávy
Byla projednána nabídka vstupu do Sdružení místních samospráv ČR. Po projednání byl tento
vstup zamístnut.
Hlasováno:
Pro: 0

Proti:6

6. Vánoční výzdoba v obci
Bude pořízena nová výzdoba na vánoční strom v obci do 10.000 Kč.
Hlasováno:
Pro: 5

Proti:0

Zdržel se:1

7. Příprava fotoknihy obce
Starosta obce informovat o trvající přípravě a shromažďování podkladů fotoknihy obce.
8. Převod pozemků od Státního pozemkového fondu
Starosta obce přednesl informaci o zamýšleném převodu pozemků dle seznamu p.č.161/6,
161/7, 161/8, 171/46 v katastrálním územní obce Oprostovice, ve vlastnictví ½ podíl státu.
Zamýšlený převod pozemků zastupitelstvo obce schvaluje, bez námitek.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

9. Oprava čistírny odpadních vod - vyjmutí povrchu na koksovém filtru
Starosta obce podal zprávu o nutnosti opravy čistírny odpadních vod v obci, nutná výměna PT
betonových desek na čistírně odpadních vod , v roce 2018 bude podána žádost o dotaci na
opravu. Schváleno podání žádosti.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

10. Příprava opravy kanalizace v obci
Po projednání bylo schváleno podání žádosti o dotaci na opravu kanalizace v obci.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

11. Projednání dotace na opravu ochranného poldru Zahrady v obci Oprostovice
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Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poskytnutou dotací ve výši 121.275 Kč od Krajského
úřadu Olomouckého kraje . Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí této dotace a zplnomocňuje
starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

12. Projednání dohody o narovnání platby za pozemky p.č. 76/1, 76/2,76/3, 76/4 ve
vlastnictví obce Oprostovice
Byla uzavřena Dohoda o smíru mezi obcí Oprostovice a Moravskou zemědělskou a.s. za
účasti Bezuchovské a.s.
Hlasváno:¨
Pro: 6

Proti.0

13. Nájem z půdy obce Oprostovice
Cena nájmu z půdy bude projednána v listopadu 2017
Hlasováno:
Pro: 6

Proti:0

14. Nabídka kominických služeb v obci Oprostovice
Přítomni byli seznámeni s nabídkou kominických služeb soukromé firmy
15. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Zastupitelé obce byli seznámeni s volbami do poslanecké sněmovny parlamentu, které se
uskuteční ve dnech 20. a 21.října2017.
16. Finanční dar mateřské škole Bezuchov ve výši 500 Kč na drakiádu
Po projednání byl schválen finanční dar na drakiádu mateřské škole Bezuchov na drakiádu.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

17. Rozprava
Doplnění dotazníku Šetření investičních potřeb obcí Olomouckého kraje
18. Závěr
V Oprostovicích 25.9.2017

…………………………
Karel Dudík, starosta

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