
 

Obec Oplany 
 

 
Usnesení  

ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č. 7/2009 
dne 14.11. 2009 

zastupitelstvo obce Oplany: 
 

I. Schvaluje 
Usnesení č. 7/24/2009 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a 
měst KÚSK s projektem na povrch komunikace na Průhon ve výši uvažovaných 
nákladů 810 000,-Kč. 
  
Hlasování: jednomyslně 

Usnesení č. 7/25/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo uložit finančnímu výboru, aby na svém 
nejbližším zasedání projednal možnosti rozpočtu a doporučil zastupitelstvu přesun 
finančních prostředků na financování soudních výloh v celkové výši 69 227,00Kč. 
 
Hlasování: jednomyslně 

Usnesení č. 7/26/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku 2/2009, která 
zmírňuje násobný koeficient daně z nemovitosti ze 3 na 2-násobek. Změna je 
v souladu se zákonem č 362/2009 Sb. ze dne 5.10.2009, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 
2010.  
 
Hlasování o zmenšení ze 3-násobku na 1-násobek: 4 pro, 2 se zdrželi  
Hlasování o zmenšení ze 3-násobku na 2-násobek: 6 pro 
 

Usnesení č. 7/27/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo uložit kontrolnímu výboru možnost vytvoření 
nebo vyhledání právního předpisu cen pozemků v obci, podle kterých bude obec 
pozemky ve svém katastru prodávat. Ceny se budou odvíjet od cen obvyklých. 
 
Hlasování: jednomyslně  
 

Usnesení č. 7/28/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo uložit obecnímu úřadu zabezpečit zaměření 
cesty „Na Kopec“ tak, aby tam byl zachován dostatečný přístup dle platných 
předpisů.  
 
Hlasování: jednomyslně 
 



 
Usnesení č. 7/29/2009 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo pozastavit vyjádření k žádosti o prodej obecních 
pozemků p.č.73 a 29, z důvodu, že nejsou stanoveny ceny obecních pozemků 
místně obvyklé (viz usnesení č. 7/27/2009).   
 
Hlasování: jednomyslně 
 

Usnesení č. 7/30/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo začlenit do rozpočtu příjem dotace 
středočeského kraje ve výši 55 000,- Kč za umístění obce v soutěži „Vesnice roku 
2009“ a oceněné za všeobecný rozvoj.  
 
Hlasování: jednomyslně 
 
 

II. Bere na vědomí 
1. Ověřovatele zápisu – pan Šafařík, paní Rejholcová, – jednomyslně schváleni 
2. Program jednomyslně schválen 
3. Činnost zastupitelstva a kontrola usnesení: 

- od minulého zasedání byla 1 porada zastupitelstva 
- proběhla rekonstrukce prostor obecního úřadu (kamna vyměněna za 

akumulační – nutnost přitápět kvůli technice na OÚ) - starostka poděkovala 
místostarostce a zaměstnancům obce za pomoc při úklidu OÚ 

- byla vyúčtována dotace za upgrade přístupu do CZECHPOINT 
- starostka řešila vyřizování přípravy pro podání dotace na retenční nádrž – 

bude řešeno na příštím zasedání 
- soutěž Starosta roku – starostka je mezi prvními pěti starosty, bude se 

účastnit slavnostního vyhlášení 
- na základě žádosti manželů Kolískových (prodej obecních parcel č.73 a 29) je 

nutné nechat zaměřit komunikaci podél těchto pozemků, aby byla dodržena 
její předpisová šíře, dále je nutné stanovit místně obvyklou cenu pozemků 

- příjem dotace Středočeského kraje v rámci soutěže Vesnice roku 2009 - 
55 000,00Kč 

- výdaje - zaplacení soudních výloh – manželé Rejholcovi 31 373,00 dohoda o 
splátkovém kalendáři 10 000,00Kč – listopad, 10 000,00Kč – prosinec,  
11 373,00Kč – leden, pan Sus 37 854,00Kč, pan JUDr. Vlasák vstoupí do 
jednání s advokátem pana Susa s požadavkem o splátkový kalendář (tyto 
výdaje nejsou rozpočtovány, finanční výbor do příštího zasedání bude hledat 
v návrhu rozpočtu na rok 2010  ve výdajích 70 000,- Kč ) 
 

 
III. Ukládá 

 
1. Kontrolnímu výboru zaslat schválenou vyhlášku na finanční úřad v Říčanech a 

připravit do následujícího zasedání vyhledání příslušného právního předpisu na 
odhad místně obvyklé ceny obecních pozemků. 

 Termín: ihned -  zodpovídá: předseda KV 
 
2. Finančnímu výboru zrealizovat usnesení č. 7/25/2009, spolupracovat s OÚ na 

přípravě rozpočtu 2010. 



 
 Termín: do příštího zasedání -  zodpovídá: předseda KV 
 
3. Obecnímu úřadu zrealizovat usnesení č. 28,29,30/2009 
 Termín: ihned -  zodpovídá: starosta a místostarosta obce 

 
Projednáno a schváleno: 14. 11. 2009 
 
 
Vyvěšeno: 20. 11. 2009     Sejmuto: 19. 12. 2009 

 
 

PhDr. Vladislava Moravčíková 
                   starostka 


