Obec Oplany
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č. 6/2009
dne 10.10. 2009
zastupitelstvo obce Oplany:
I. Schvaluje
Usnesení č. 6/21/2009
Zastupitelstvo obce pověřuje obecní úřad, aby písemně vyzval vlastníka pozemků
p.č. st.73 o výměře 90 m2 a p.č. 29/6 o výměře 65 m2 k projednání jejich užívání.
Jednání se zúčastní starostka, předseda kontrolního výboru a místostarosta.
Z jednání bude proveden zápis se kterým bude zastupitelstvo seznámeno na
zasedání č. 7/2009.
Hlasování: jednomyslně
Usnesení č. 6/22/2009
Zastupitelstvo obce schválilo změnu rozpočtu v části příjmu o 520 660,-Kč v části o
520 660,-Kč, tj. příjmy na 1 959 460,- Kč, výdaje na 1 959 460,- Kč.
Hlasování: jednomyslně
Usnesení č. 6/23/2009
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti v rámci výzvy PRV III.2.1, Obnova a
rozvoj vesnic vyhlášeného v rámci 8. výzvy úřadem SZIF (úřad státního
intervenčního fondu).
Hlasování: jednomyslně
II. Bere na vědomí
1. Ověřovatele zápisu – pan Šafařík, pan Šmíd, – jednomyslně schváleni
2. Činnost zastupitelstva a kontrola usnesení:
- od minulého zasedání byly 4 porady zastupitelstva
- konec II. etapy rekonstrukce sociálního zařízení v Oplanském klubu –
1.etapa-rekonstrukce toalet v přízemí, 2.etapa- vybudování žumpy
- byly zhotoveny úpravy studně Náramka – 1.etapa zabezpečení vyčištění a
zprovoznění, 2. etapa s finální podobou okolí bude realizována až po
případném vybudování rybníka
- na obec přišla informace z KÚ, že obecní pozemky p.č. st.73 o výměře 90 m2
a p.č. 29/6 o výměře 65 m2 užívá občanka obce – usnesení č. 6/21/2009
- ve Vesnici roku 2009 obec získala diplom za péči o veřejné prostranství
- Oslavy 630 let – starostka poděkovala zastupitelům a občanům za přípravu a
účast při oslavách
- poděkování také za Oplanskou Bloudičku
- každoroční Den seniorů byl ve znamení setkání s tradiční českou písničkou –
poděkování zast. a harmonikáři

-

-

příjmy z dotací v r. 2009 – usnesení č.6/22/2009 – POV 100 000,-Kč, Fond
kultury 17 000,- Kč, Volby 15 050,- Kč, CZECHPOINT 58 259,- Kč, Úřad
práce 330 351,- Kč na 3 zaměstnance OÚ
dotace na úpravy povrchu místní komunikace „Na Průhon“ z Min.zemědělství
– bude sepsána žádost o posílení infrastruktury obce, DPP s projektovou
manažerkou
- začlenění – úprava místních komunikací a rozšíření
infrastruktury (povrch, zpevněná manipulační plocha, veřejný rozhlas, rozvod
elektřiny )

3. Různé:
- je možnost si objednat obědy – cena 51,- Kč, dovoz 15,- Kč pro zaměstnance
- na dobu od 12.10. do 18.10. se odvolávají úřední hodiny OÚ z důvodu
malování
III. Ukládá
1. Kontrolnímu výboru provést do příštího zasedání kontrolu zápisů FV, VKŘ
Termín: do příštího zasedání - zodpovídá: předseda KV
2. Kontrolnímu výboru do příštího zasedání zajistit informace datovým schránkám
OÚ a k CZECHPOINT
Termín: do příštího zasedání - zodpovídá: předseda KV
3. Finančnímu výboru provést ve spolupráci se starostkou návrh rozpočtu na rok
2010 a zveřejnit jej 15 dní před zasedáním zastupitelstva č. 7
Termín: ihned - zodpovídá: předseda FV
4. Obecnímu úřadu zrealizovat usnesení č. 21-23/2009
Termín: ihned - zodpovídá: starosta a místostarosta obce
Projednáno a schváleno: 10. 10. 2009
Vyvěšeno: 18. 10. 2009

Sejmuto: 7. 11. 2009

PhDr. Vladislava Moravčíková
starostka

