Obec Oplany
Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č. 2/2009
dne 21. 3. 2009
zastupitelstvo obce Oplany:
I. Schvaluje
Usnesení č. 2/6/2009
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyhlášku č.1/2009 o poplatku za komunální odpad
na území obce Oplany .
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č. 2/7/2009
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o dotaci pro upgrade místního pracoviště
Czech POINT. Uzavřít smlouvu o dotaci technického vybavení na realizaci upgrade
CZECHPOINT s firmou S-JOB s.r.o. se sídlem Domažlická 1053/15, Praha-3.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č. 2/8/2009
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a
měst KÚSK s projektem na povrch komunikace na Průhon.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č. 2/9/2009
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z fondu Obnova a
zachování památek na opravu a úpravu obecní kapličky z roku 1849.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č. 2/10/2009
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Fondu životního
prostředí KÚSK na obnovu lesního porostu. Projekt bude zpracován lesním
hospodářem obce p.ing. T. Zmeškalem.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č. 2/11/2009
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí (strukturální fondy EU k zateplování budov a přechod z fosilních
paliv) pro řešení zateplení a případného vytápění obecních budov.
Hlasování: jednomyslně schváleno
Usnesení č. 2/12/2009
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání přihlášky do soutěže VESNICE ROKU
2009.
Hlasování: jednomyslně schváleno

II. Bere na vědomí
1. Ověřovatele zápisu – paní Rejholcová, paní Beránková, – jednomyslně schváleni
2. Informaci předsedy kontrolního výboru – p. Šebesta
- k návrhu nové vyhlášky o komunálních odpadech - informoval, že Odbor
kontroly a dozoru veřejné správy MV ČR zaslal obci schvalující stanovisko
k vyhlášce o odpadech, může se schválit s účinností od 23.3.2009 (usnesení
č.2/6)
- ASA s.r.o. zaslala obci informaci o svozu 240l nádob na odpad – jejich svoz
učiní pouze za dvě známky na odpad (s tím počítá i nová vyhláška)
- CZECHPOINT v obci bude zaveden po kompletním zprovoznění a přípravy
formulářů žádostí od občanů – občanům a zastupitelům byly rozdány letáčky o
czechpoint
- k akci 630 výročí – byly nakoupeny propagační předměty (vystaveny na ukázku
občanům), předměty byly hrazeny z finančních prostředků získaných od kraje
za soutěž Vesnice roku 2008, další činnost k 630letům bude průběžně
upřesňována
3. Informaci OÚ – paní starostka:
- v rámci mzdového účetnictví obce končí březnem paní Jedličková, přebírá paní
Voříšková
- v rámci dotačních titulů na rok 2009 bylo požádáno o 185 000,- Kč na jednotku
SDH (generální opravy Tatry) (obec se podílí 40 000,-Kč)
- v rámci programu obnovy venkova bylo zažádáno o 199 000,.Kč, obec dostala
100 000,- Kč (z toho se pokryjí úpravy hygienických zařízení na budově č.p.11)
- dotace upgrade Czechpoint (usnesení č.2/7)je nutné od firmy S-JOB uplatnit do
31.3.2009
- podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst s projektem na povrch
komunikace na Průhon dle projektu (usnesení č.2/8)
- podání žádosti o dotaci z fondu Obnova a zachování památek na opravu a
úpravu obecní kapličky z roku 1849 (letos bude výročí), limit je 300 000,-Kč,
žádost musí být podána do konce dubna, obec se podílí 10% (usnesení č.2/9)
- podání žádosti o dotaci z Fondu životního prostředí krajského úřadu na obnovu
v lesních porostech chybí cca 2000 stromů, Ing. Zmeškal vytvoří projekt na
dosázení stromů (usnesení č.2/10)
- podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí (strukturální fondy
EU k zateplování budov a přechod z fosilních paliv) pro řešení zateplení a
případného vytápění obecních budov (usnesení č.2/11)
- informace k účasti Vesnice roku 2009 (usnesení č.2/12) – je vhodné se
zúčastnit , obec si dobře vede a je možné další ocenění
- je ke schválení propagační leták k 630. výročí, dále je k výročí nutné požádat
hejtmana s.t.č.kraje o podporu s výročím
- 5.-6.6.2009 budou volby do Evropského parlamentu – zastupitelé by měli
vznést podněty na zabezpečení
- příští zasedání se koná v červnu t.r.
4. Různé:
- starostka upozornila na Nařízení okresní veterinární správy o očkování ovcí a
koz (zveřejněno na úřední desce)
- připomínky občanů v diskusi (viz zápis ze zasedání zastupitelstva uložený na
OÚ Oplany)

III. Ukládá
1. Zastupitelům sdělit podněty ze zabezpečení průběhu voleb do EP
Termín: příští zasedání - zodpovídá: všichni zastupitelé
2. Předsedovi kontrolního výboru vypracovat formulář žádosti pro občany na
Czechpoint a dokončit realizaci provozu
Termín: příští zasedání - zodpovídá: předseda FV
3. Obecnímu úřadu zrealizovat usnesení č. 7,8,9,10,11,12/2009
Termín: ihned - zodpovídá: starosta a místostarosta obce
Projednáno a schváleno: 21. 3. 2009
Vyvěšeno: 25. 3. 2009

Sejmuto: 15. 4. 2009
PhDr. Vladislava Moravčíková
starostka

