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Obec Oplany 
 

  

USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č. 6/2020  dne 28.12.2020 

 

 

Usnesení č. 18/6/2020 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předložený Plán akcí obce na rok 2021. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 

Usnesení č. 19/6/2020 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.5 , týkající se navýšení příjmů 
a úpravy výdajů. Podrobnosti na www. Provede účetní obce. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 
 

Usnesení č. 20/6/2020 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.6 , týkající se úpravy rozpočtu 
v závěru účetního období dle plnění. Provede účetní obce. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 
Usnesení č. 21/6/2020 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021-2023. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 
 

Usnesení č. 22/6/2020 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo schodkový návrh Rozpočtu na rok 2021 včetně 
odměny zastupitelů v nulové výši a odměny starostovi ve výši dle nařízení vlády. Schodek bude 
kryt finanční rezervou na BÚ. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 
 

Usnesení č. 23/6/2020 

 
Zastupitelstvo obce schválilo členy inventarizační komise: H.Termerová (předseda), 
Ing.V.Šebestová, M.Beránková. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
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Usnesení č. 24/6/2020 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nový systém shromažďování tříděného odpadu 
pomocí kontejnerů na papír a sklo. Sběr a likvidace tříděného odpadu včetně výdeje pytlů na 
plast je pro občany zdarma. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 25/6/2020 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Cenovou přílohu č.1 ke smlouvě č.S010100819-10 
s firmou FCC a stanovilo místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2021 takto:  

-roční poplatek za nádobu 110 l  - 1x14 dní : 1.460,-Kč 
-roční poplatek za nádobu 240 l – 1x14 dní : 1.790,-Kč 
-jednorázová známka : 80,-Kč 
Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

Usnesení č. 26/6/2020 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav soudního sporu o zaplacení penále za neodstranění 
vad na vodním díle Woplan. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 

Usnesení č. 27/6/2020 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí ve věci věcného břemena 
pro ČEZ-Distribuce na pozemku parc.č.624/2 s náhradou dle sazebníku 1/1/2010, tj. 100,- Kč/m. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 28/6/2020 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dary za činnost pro obec v roce 2020 
v celkové výši 58 tis.Kč 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 29.12.2020      Ing.Robert Bárta 
Sejmuto : 15.1.2021        starosta obce   

        


