USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období
2014 - 2018, které bylo řádně svoláno, konaného dne 24.4.2017 v 19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Symerská Marie, Jiří Stěpán,
Libor Sehnálek, Bohuslav Pléha, Ivana Gomolová
Počet přítomných pro hlasování: 7

Počet členů zastupitelstva: 7

Hosté: Filip Jančík st.
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 Jan Neuman a Sylva
Bártová.
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice. (viz příloha č. 1)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání smlouvy o daru Římskokatolické farnosti Soběchleby na opravu střechy
kostela
4. Projednání směnné smlouvy mezi obcí Oprostovice a manželi Symerskými,
Oprostovice 10
5. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce Oprostovice za rok 2016
6. Projednání zprávy o o sesuvu ochranného poldru Zahrady
7. Projednání oslav Dne matek a lampionového průvodu ke Dni Vítězství
8. Projednání záměru na pronájem obchodu v obci
9. Zhodnocení akce Uklidíme Česko
10. Smlouva podle ust. § 1746/2 zákona č. 89/2012 mezi Správou silnic Olomouckého
kraje a obcí Oprostovice o přemístění zastávky
11. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
12. Mikroregionální hry - Hradčany 27.5.2017
13. Zastávka Bus u kulturního domu
14. Doprava v obci Oprostovice II/432/7
15. Stanovisko právního zástupce ve věci bezdůvodného obohacení užívání pozemků
16. Rozprava
17. Závěr
Hlasováno :
Pro: 7
Proti: 0
3. Projednání smlouvy o daru Římskokatolické farnosti Soběchleby na opravu střechy
kostela
Po projednání byla schválena smlouva o poskytnutí daru obcí Oprostovice ve výši 10Kč na
osobu, od 1.3.2017, nejpozději do 31.12.2017.
Hlasováno:
1

Pro: 7

Proti: 0

4. Projednání Směnné smlouvy mezi obcí Oprostovice a manželi Symerskými
Po projednání byla schválena směnná smlouva mezi obcí Oprostovice a manželi Symerskými
(viz příloha č.2)
Hlasováno:
Pro: 7

Proti: 0

5. Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016Seznámení s investičními
záměry obce na rok 2016
Starosta obce seznámil přítomné s protokolem o provedeném auditu – zprávou o výsledku
hospodaření obce Oprostovice za rok 2016.
6. Projednání zprávy o sesuvu ochranného poldru Zahrady
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou – zpráva Ing. Petra Kudy, vodohospodářského
projektu Lipník n. Bečvou.
7. Projednání oslav Dne matek a lampionového průvodu ke Dni vítězství
Oslava Dne matek proběhne 3.5.2017 v15.00 hodin, zároveň i vítání občánků,lampionový
průvod se uskuteční 6.5.2017.
Hlasováno:
Pro:7

Proti: 0

8. Projednání záměru na pronájem obchodu v obci
Byl podán návrh na pronájem nebytových prostor v obci – obchodu za podmínek, že faktura
za spotřebovanou elektřinu bude hrazena ½ obec Oprostovice a ½ nájemce obchodu. Nájemné
činí 100 Kč za měsíc. Termín podání do 15.5.2017.
Hlasováno:
Pro: 7

Proti:0

9. Zhodnocení akce Uklidíme Česko
Z důvodu nepříznivého počasí dne22.4.2017 je akce přesunuta na 6.5.2017.
Hlasováno:
Pro: 7

Proti:0

10. Smlouva mezi Olomouckým krajem Správou silnic Olomouckého kraje a obcí
Oprostovice o provedení stavby „Přemístění zastávky Bus, obec Oprostovice – silnice
II/437“
Vlastník povoluje stavebníkovi stavět na dotčené nemovitosti „umístění chodníku včetně
zastávky BUS u silnice II/437. Po projednání byla tato smlouva schválena.
Hlasováno:
Pro: 7

Proti: 0

11. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
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Vlastník obci Oprostovice pronajímá část pozemku v rámci akce „Přemístění zastávky BUS,
obec Oprostovice – silnice II/437“. Po projednání byla smlouva schválena.
Hlasováno:
Pro: 7

Proti: 0

12. Mikroregionální hry Hradčany 27.5.2017
Po projednání byl schválen příspěvek 1000 Kč Mikroregionu Záhoří – Helfštýn na tyto hry.
Hlasováno:
Pro: 7

Proti: 0

13. Zastávka BUS u kulturního domu v obci
Starosta obce seznámil přítomné s realizací tohoto projetku.
14. Doprava v obci Oprostovice II/437
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navýšením nákladní dopravy v obci Oprostovice, které
značně obtěžuje obyvatele nadměrným hlukem, který začíná ve 4.30 hodin ráno a končí i po
22.00 hodině, rovněž i zvýšenou prašností. Tato záležitost bude řešena se správou silnic
Olomouckého kraje , odboru dopravy.
Hlasováno:
Pro: 7

Proti: 0

15. Stanovisko právního zástupce obce, JUDr. Pavla Matějíčka, ve věci bezdůvodného
obohacení užívání zemědělských pozemků p.č. 76/1,2,3,4.
Přítomni byli seznámeni s dopisem JUDr. Pavla Matějíčka s tím, že se bude dále s oběma
subjekty jednat o náhradě za užívání bez oprávnění. – mimo soudní spor.
Hlasováno:
Pro: 7

Proti: 0

16. Rozprava
17. Závěr

V Oprostovicích 24.4.2017

…………………………
Karel Dudík, starosta

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