USNESENÍ
z 17 zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice ve volebním období
2018 - 2022, které bylo řádně svoláno, konaného dne 21.12.2020 v19:30 hodin.
Přítomni: Dudík Karel, Michálková Jarmila, Ivana Gomolová, Libor Sehnálek, Jiří Štěpán
Vladimír Kocián
Počet přítomných pro hlasování: 6

Počet členů zastupitelstva: 6

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 6) takže je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Jarmila Michálková, ověřovateli Vladimír Kociána a
Ivana Gomolová.
2. Zastupitelstvo obce Oprostovice po projednání
schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva obce Oprostovice. (viz příloha č. 1)
1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Projednání rozpočtu obce na rok 2021 a rozpočtové opatření č. 8
4. Projednání pachtovného na rok 2021
5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene i
6. Projednání dohody o provedení práce na odborný dohled na kanalizaci
7. Projednání obecně závazné vyhlášky obce a stočného na rok 2021
8. Odměny členům komisí, kteří nejsou zastupiteli obce
9. Projednání návrhu zadání územního plánu Oprostovice
10. Dodatek na rok 2021 s firmou SUEZ
11. Inventarizační komise
12. Rozprava
13. Závěr
Hlasováno :
Pro: 6
Proti: 0
3. Projednání rozpočtu obce na rok 2021 a rozpočtové opatření č. 8
Přítomni po projednání souhlasí s rozpočtem obce na rok 2021 a tento byl po projednání
schválen.
Hlasováno:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Dále byli přítomni seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 8
4. Projednání pachtovní smlouvy na rok 2021
Částka pachtovného pro rok 2021 zůstává stejná jako v roce loňském, s p. Filipem Jančíkem
bude sepsán dodatek pachtovní smlouvy.
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Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ELPREMONT elektromontáže s.r.o.
Byla projednána smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8025835/VB/1 a
tato byla po projednání schválena.
Hlasováno:
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

6. Projednání dohody o provedení práce na odborný dohled na kanalizaci
Byla projednána dohoda o provedení práce na odborný dohled na kanalizaci s p. Josefem
Vaculinem a tato byla po projednání schválena.

Hlasováno:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 1

7. Projednání obecně závazné vyhlášky č 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za obecní systém odpadového hospodářství a stočného na rok 2021
Byla navržena sazba poplatku 600 Kč/osobu/počet staveb k indiv. rekreaci/rok a tato byla po
projednání schválena. OZV č. 1/2020 byla schválena
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

Dále byla projednána výše stočného na rok 2021. Byl podán návrh na částku 19Kč/m3 a tento
návrh byl po projednání schválen.
Hlasováno:
Pro: 5

Proti: 1

8. Odměna členům komisí obce, kteří nejsou zastupiteli
Členu finančního výboru Ondřeji Dudíkovi a člence kontrolního výboru Haně Štěpánové byla
navržena odměna 500Kč za činnost v letošním roce a tato byla po projednání schválena..
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

9. Projednání návrhu zadání |Územního plánu Oprostovice
Zastupitelstvo obce projednalo
1. návrh Zadání Územního plánu Oprostovice,
2. důvodovou zprávu k usnesení, včetně její přílohy Vyhodnocení výsledků projednání návrhu
Zadání Územního plánu Oprostovice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
důvodovou zprávu k usnesení, včetně její přílohy Vyhodnocení výsledků projednání návrhu
Zadání Územního plánu Oprostovice.
Zastupitelstvo obce schválilo jako příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
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předpisů, v souladu s ust. § 47 odst. 5 tohoto zákona, podle ust. § 35 odst. 2 a ust. § 84 odst. 2
písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Zadání Územního plánu Oprostovice v celém rozsahu předloženého návrh
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

Přítomni byli seznámeni s žádostí p. Martina Pátera k územnímu plánu obce, bude jednáno
v dalším řízení.
10. Dodatek pro rok 2021 s firmou SUEZ
Po projednání byla schválena příloha č. 1, příloha č. 2 ke Smlouvě o sběru, svozu a
odstranění odpadu č. 103000188 dodatek s firmou SUEZ na rok 2021
Hlasováno:
Pro: 6

Proti: 0

11. Inventarizační komise
Byla jmenována inventarizační komise ve složení: Jiří Štěpán předseda, Jarmila Michálková a
Vladimír Kocián členové.
Hlasováno: ¨
Pro: 6
Proti: 0
12. Rozprava
Byl vznesen dotaz na zprůjezdnění obecní cesty p.č. 121/5, byl vznesen dotaz na zprůjezdnění
pozemku p. Petráše směrem k pozemku p.č. 47/1.
13. Závěr

V Oprostovicích 21.12.2020

…..……………………
Karel Dudík, starosta

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