USNESENÍ
z 25 . zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období
2014 - 2018, které bylo řádně svoláno, konaného dne 18.12.2017 v 19:30 hodin.
Přítomni:
Dudík Karel, Michálková Jarmila, Jiří Stěpán, Marie Symerská
Omluveni: Bohuslav Pléha, Libor Sehnálek, Ivana Gomolová
Počet přítomných pro hlasování: 4
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 jsou přítomni 4 členové zastupitelstva
(z celkového počtu 7) takže je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Jarmila Michálková, ověřovateli Marie Symerská a Jiří
Štěpán
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice. (viz příloha č. 1)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Rozpočet obce na rok 2018
4. Investiční záměry obce na rok 2018
5. Inventarizace
6. Obecně závazné vyhlášky obce na rok 2018
7. Stočné na rok 2018
8. Příspěvek nově narozeným občánkům obce
9. Silvestr 2017
10. Rozpočtové opatření č. 8
11. Zřízení zákaznické karty u České pošty pro obce
12. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Ministerstvo zemědělství ČR
13. Příspěvek MŠ Bezuchov
14. Rozhodnutí o pořízení územního plánu obce, žádost o jeho pořízení a určení člena ZO
ke spolupráci s pořizovatelem
15. Rozprava
16. Závěr
Hlasováno :
Pro: 4
Proti: 0
3. Projednání rozpočtu obce na rok 2018
Po projednání byl schválen rozpočet obce na rok 2018
Hlasováno:
Pro: 4

Proti: 0

4. Investiční záměry obce na rok 2018
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Starosta obce předložil investiční záměry obce na rok 2018. (oprava hasičské zbrojnice,
čistírny odpadních vod, autobusová zastávka v obci – přemístění, přemístění zvonů na tříděný
odpad).
5. Inventurní komise v obci
Byla jmenovaná inventurní komise. Předseda: Jiří Štěpán, členové Bohuslav Pléha a Ivana
Gomolová.
Hlasováno:
Pro: 4

Proti:0

6. Obecně závazné vyhlášky obce na rok 2018
Po projednání byla schválena obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku na provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů
ve výši 450 Kč na rok a osobu nebo stavbu k ID., ostatní obecně závazné vyhlášky obce
zůstávají v platnosti beze změn.
Hlasováno:
Pro: 4

Proti:0

7. Stočné obce na rok 2018
Po projednání bylo schváleno stočné na rok 2018 ve výši 12 Kč/m3.
Hlasováno:
Pro: 4

Proti: 0

8. Finanční dar nově narozeným občánkům obce
Po projednání byl schválen finanční dar nově narozeným občánkům obce ve výši 3000 Kč
Vincentu Stěpánovi, nar.l 10.1.2017 a Michalu Gluchovi, nar. 13.9.2017.
Hlasováno:
Pro: 4

Proti: 0

9. Silvestr 2017
Bude zakoupen ohňostroj za 2.000 Kč, odpálen bude po půlnoci na místním hřišti.
Hlasováno:
Pro: 4

Proti: 0

10. Rozpočtové opatření č. 8
Účetní obce seznámila přítomné s tímto rozpočtovým opatřením.
11. Zřízení zákaznické karty u České pošty
Po projednání bylo schváleno zřízení 2 ks zákaznické karty pro starostu obce a účetní.
Hlasováno:
Pro: 4 Proti: 0
12. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a registrace dotace
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Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s registrací a rozhodnutím o poskytnutí dotace na
Obnovu hasičské zbrojnice v Oprostovicích ze dne 7.12.2017.
13. Příspěvek MŠ Bezuchov
Byl učiněn dotaz na příspěvek mateřské škole Bezuchov – bude požádáno o konkrétní
vyúčtování rozepsání jednotlivých položek vyúčtování provozu mateřské školy.
Hlasováno:
Pro: 4
Proti: 0
14. Rozhodnutí o pořízení územního plánu obce, žádost o jeho pořízení a určení člena
ZO ke spolupráci s pořizovatelem
- jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006, Sb., o územní
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů,
podle ust. § 44 písm. a) stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů,
rozhodnutí o pořízení Územního plánu Oprostovice
-

jako příslušné podle ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů,
žádost obce Oprostovice o pořizování Územního plánu Oprostovice podle ust. § 6
odst. 1 písm. c) tohoto zákona příslušným úřadem územního plánování tj. Magistrátem
města Přerova

-

jako příslušné v souladu s ust. § 35 odst. 3, § 83 a § 87 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, a podle ust. § 6 odst. 5 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších právních předpisů, ve vazbě na ust. § 47 odst 1, 4, ust. § 51 odst. 1,
ust. § 53 odst. 1 tohoto zákona, určení člena zastupitelstva Karla Dudíka, starostu
obce, který bude spolupracovat s pořizovatelem, Magistrátem města Přerova, při
pořizování Územního plánu Oprostovice.

Hlasováno
Pro: 4

Proti: 0

15. Rozprava
Informace o prezidentských volbách, které proběhnou v lednu 2018, bude zajištěn rozvoz
občanů na půlnoční mši o Štědrém večeru do kostela v Soběchlebích, dotaz na časový
harmonogram územního plánu obce.
16. Závěr
V Oprostovicích 18.12.2017

…………………………
Karel Dudík, starosta

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