USNESENÍ
z 27 . zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období
2014 - 2018, které bylo řádně svoláno, konaného dne 2.2.2018 v 19:00 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Libor Sehnalek, Jiří Stěpán,
Omluveni: Bohuslav Pléha, Ivana Gomolová
Počet přítomných pro hlasování: 5
Počet členů zastupitelstva: 7
Hosté: (dle prezenční listiny)
1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce Oprostovice bylo zahájeno starostou obce Karlem Dudíkem
(dále “jako předsedající“). Předsedající konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva
(z celkového počtu 7) takže je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Jarmila Michálková, ověřovateli Bohuslav Pléha a Jiří
Štěpán
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 27. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice. (viz příloha č. 1)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2017
4. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2017
5. Seznámení s investičními záměry obce na rok 2018
6. Rozprava
7. Závěr
Hlasováno :
Pro: 5
Proti: 0
3. Zpráva o hospodaření obce za rok 2017
Účetní obce seznámila přítomné se zprávou o hospodaření obce za rok 2017.
4. Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za rok 2017
Starosta obce seznámil přítomné s činností zastupitelstva obce za rok 2017. Pořizuje se
územní plán obce, byla vybrána firma pro jeho zpracování, byly provedeny inventury za
loňský rok, bude zakoupen 1 nový velkoobjemový kontejner na bioodpad, byl proveden
zpětný odkud akcií VaK Přerov, účast obce i SDH v MAS Moravská brána, Mikroregionu
Záhoří – Helfštýn, podpora drobných podnikatelů – živnostníků z těchto Dobrovolných
svazků obcí, , seznámení s finančním vypořádáním získaným za neoprávněné užívání
pozemků p.č. 76/1,2,3 a 4 Bezuchovskou as. , obecní večírek, rozsvěcení vánočního stromu,
mikulášská nadílka, volby do parlamentu ČR, provoz knihovny v obci.
5. Seznámení s investičními a neinvestičními záměry obce za rok 2018
V obci se v roce 2018 uskuteční oslavy 650 let od první písemné zmínky o obci a 75 let
vzniku spolku dobrovolných hasičů. Oslavy se uskuteční 16.6.2018.
6. Rozprava
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Dotaz na rozmístění kontejnerů na plasty – budu u hasičské zbrojnice v horní části obce pro
tuto část vesnice, navrhovaná možnost umístění za kulturním domem pro dolní část obce,
dotaz na stavební místa v obci, provoz obchodu v obci návrh na rozšíření provozu v obci
pojízdné prodejny Paula, dotaz na parkování osobního vozidla na horním konci obce.
7. Závěr
V Oprostovicích 2.2.2018

…………………………
Karel Dudík, starosta

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