USNESENÍ
z 26 . zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období
2014 - 2018, které bylo řádně svoláno, konaného dne 8.1.2018 v 19:30 hodin.
Přítomni:
Dudík Karel, Michálková Jarmila, Ivana Gomolová, Jiří Stěpán, Marie Symerská, Libor
Sehnálek
Omluveni: Bohuslav Pléha
Počet přítomných pro hlasování: 6
Počet členů zastupitelstva: 7
Hosté: Filip Jančík, 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 Libor Sehnalem a
Hana Štěpánová
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 26. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice. (viz příloha č. 1)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání nákupu kontejneru na bioodpad v obci
4. Program na opravu hasičských vozidel
5. Program na projektovou dokumentaci z Programu obnovy venkova – přemístění
autobusové zastávky v dolní části obce
6. Oprava ochranného poldru Zahrady
7. Územní plán obce
8. Obecní ples - večírek
9. Oslavy obce – fotokniha
10. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018-2020
11. Rozpočtové opatření č. 9
12. Finanční dar Mateřské škole Bezuchov
13. Rozprava
14. Závěr
Hlasováno :
Pro: 6
Proti: 0
3. Projednání nákupu kontejneru na bioodpad v obci
Byl podán návrh na nákup velkoobjemového kontejneru na ioodpad přes MAS Moravská
brána - objem 10m3. Po projednání byl nákup kontejneru schválen.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

4. Program na opravu hasičských vozidel
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Bude podána žádost na Krajský úřad Olomouckého kraje na opravu hasičského vozidla.
Pokud nebude příspěvek schválen, nebude hasičské vozidlo dáno k opravě. Po projednání
bylo podání žádosti na Krajský úřad Olomouckého kraje schváleno.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

5. Dotační program na projektovou dokumentaci na autobusovou zastávku v dolní části
obce
Po projednání bylo schváleno podání žádosti na Krajskýl úřad Olomouckého kraje na
projektovou dokumentaci – přemístění autobusové zastávky v dolní části obce.
Hlasováno:
Pro: 0

Proti:6

6. Oprava ochranného poldru Zahrady v Oprostovicích
Přítomni byli seznámeni s podanou reklamací sanace provedené firmou SISKO, s.r.o.
Přerov(viz Protokol o zjištění)
7. Uzemní plán obce
Starosta obce seznámil přítomné s postupem prací na územním plánu obce.
8. Obecní večírek
Starosta obce seznámil přítomné s možností konání obecního večírku.
9. Oslavy obce
Uskuteční se 16.6.2018, oslavy první písemné zmínky o obci a založení hasičského sboru.
Budíček 8.00 hodin, mše svatá 10.00 hodin, slavnostní schůze s obědem -11.30 hodin. Bude
pořízena fotokniha dokumentující obec od 90. let – dosud. Předání pamětních listin
obyvatelům starším 70 let (Filip Štěpán, Zdeněk Štěpánek, Ludmila Štěpáníková, Jančík
Oldřich, Kociánová Marie, Zehnálek Josef, Zehnálková Františka a jiní). Budou zjištěny
podmínky dotace na pořízení obecního praporu.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

10. Návrh střednědobého výhledu obce na období 2018-2020
Účetní obce seznámila přítomné se střednědobým výhledem obce na roky 2018-2020. Po
projednání byl návrh střednědobého výhledu na toto období schválen.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

11. Rozpočtové opatření č. 9
Přítomni byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č 9
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12.Finanční dar MŠ Bezuchov
Po projednání byl schválen finanční dar MŠ Bezuchov na karneval ve výši 500 Kč.
Hlasováno:
Pro: 6

Proti:0

13. Rozprava
Starosta obce seznámil přítomné s rostoucími náklady na tříděný odpad, na TKO, výsledky
Tříkrálové sbírky v obci – sbírka proběhla 6.1.2018,připomínky občanů k novému jízdnímu
řádu – nevhodné časy spojů, nevyhovující typ autobusu, bude označeno tržní místo pro
parkování trhovců v obci.
14. Závěr
V Oprostovicích 8.1.2018

…………………………
Karel Dudík, starosta

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