
 

Obec Oplany 
 

 
Usnesení  

ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č. 8/2009 
dne 19.12. 2009 

zastupitelstvo obce Oplany: 
 

I. Schvaluje 
Usnesení č. 8/31/2009 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo provedení rozpočtového opatření č.4 
v souvislosti se závěrečným vyrovnáním rozpočtu za rok 2009. Provede starostka ve 
spolupráci s finančním výborem a účetní obce. 
  
Hlasování: jednomyslně 
 

Usnesení č. 8/32/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení odměny místostarostce obce paní 
Beránkové o částku 1000,- Kč v souladu s navýšením odpracovaných hodin na 
obecním úřadě.  
  
Hlasování: jednomyslně 
 

Usnesení č. 8/33/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na rok 2010 ve výši 1 449 310,00 na 
straně příjmů a 1 449 310,00 na straně výdajů. 
  
Hlasování: jednomyslně 
 

Usnesení č. 8/34/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo uložení finančních prostředků získaných 
v soutěži „Starosta roku 2010“ na termínovaný účet Poštovní spořitelny. 
  
Hlasování: jednomyslně 
 

Usnesení č. 8/35/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo odměnu kronikáři obce panu Jíchovi v částce 
500,- Kč měsíčně. 
  
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: 

- OÚ po novém roce zařídí pana Popelu na zaměření cesty na Kopec 



 
- VPKŘ – 8.12. proběhla kontrola hasicích přístrojů na obci, dále 18.12. 

kontrola otopných částí v obecních prostorách 
- FV – s OÚ příprava rozpočtu na rok 2010 
- paní starostka poděkovala občanům za účast a přípravy oslav k vítězství 

v soutěži poštovní spořitelna Starosta roku 2010 
- předložena žádost paní Beránkové na navýšení její odměny o 1000,- Kč 
- byla jmenována inventarizační komise 

 
 

III. Ukládá 
 
1. Kontrolnímu výboru zajistit výpis z katastru nemovitostí s platností k 31.12.2009 a 

předložit jej inventarizační komisi. 
 Termín: ihned -  zodpovídá: předseda KV 
 
2. Inventarizační komisi zajistit inventarizaci obecního majetku dle platných 

předpisů. 
  
3. Obecnímu úřadu realizovat výše uvedená usnesení.  
 Termín: ihned -  zodpovídá: starosta a místostarosta obce 

 
 
 
 
Projednáno a schváleno: 19. 12. 2009 
 
 
Vyvěšeno: 20. 12. 2009     Sejmuto: 6.1. 2010 

 
 
 
 
 

PhDr. Vladislava Moravčíková 
                   starostka 


