
 

Obec Oplany 
 

Usnesení  
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č. 4/2009 

dne 12. 6. 2009 
zastupitelstvo obce Oplany: 

 
I. Schvaluje 

Usnesení č. 4/14/2009 

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 
2008, včetně zprávy Krajského úřadu středočeského kraje o přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2008, a to   „BEZ VÝHRAD“ 
  
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 
 

Usnesení č. 4/15/2009 
a) Zastupitelstvo projednalo a schválilo podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na 

upgrade pracoviště Czechpoint  
b) Obec uzavřela smlouvu o dotaci technického vybavení pro vybudování místního 

pracoviště Czech POINT  se společností S-JOB s.r.o.,IČ: 28071841, Domažlická 
1053/15, 13000, Praha 3 – jednatel p. Jiří Šácha.  

 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 4/16/2009 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo přijetí dotace z Fondu kultury ve výši 17 000,-
Kč. Částkou 10 000,- Kč budou pokryty náklady na koncert zpěváka Ivana Hlase. 
Částka 7 000,-Kč bude použita na úhradu závěrečného ohňostroje 
  
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 4/17/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo sazebník za poskytování informací. Ukládá 
kontrolnímu výboru jeho zveřejnění nejpozději do 30. 6. 2009 na web stránkách 
obce a je platný od 1. 7. 2009.  
  
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 
 

Usnesení č. 4/18/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo pronájem bytových a nebytových prostor dle 
záměru, který byl zveřejněn v souladu s §39 odst.1zák 128/2000 o obcích dne 15. 2. 
2009. Ukládá starostce obce uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem od 1. 7. 2009. 
Písemná nabídka byla podána dne 20. 5. 2009 na OÚ Oplany.  
  
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 



 
II. Bere na vědomí 

1. Ověřovatele zápisu – paní Rejholcová, pan Šmíd, – jednomyslně schváleni 
2. Informaci předsedy kontrolního výboru – p. Šebesta 

- kontrola usnesení z minulého zasedání – usnesení splněno 
- žádosti o informace jsou občanům poskytovány v souladu se zákonem 

106/1999, žádosti mohou být podávány elektronicky, písemně nebo ústně na 
OÚ v úředních hodinách, je na ně reagováno v zákonné lhůtě, zastupitelstvu 
je ke schválení předložen sazebník za poskytování informací  

- CZECHPOINT - pro snadné zadání požadavků na výpisy z evidencí v rámci 
czechpoint  připraven jednoduchý formulář, je nutné ještě vytvořit postup (pro 
občana, jakým způsobem zažádá o jednotlivé výpisy pomocí systému 
cz.point) 

 
3. Informaci OÚ – paní starostka: 

- poděkovala všem zastupitelům a občanům, kteří se podíleli na přípravě a 
účasti v soutěži Vesnice roku 2009 

- do současné doby byly 3 porady zastupitelů 
- informovala o předložení závěrečného účtu za rok 2008 a kontrole 

hospodaření za rok 2009, která skončila bez výhrad 
- podala informaci - na OÚ dne 20.5.2009 byla doručena písemná žádost o 

pronájem bytových a nebytových prostor dle záměru, zveřejněném dne 
15.2.2009 – podala návrh zastupitelstvu o schválení nájemce 

 
4. Různé: 

- starosta SDH byl na školení velitelů SDH 
 

III. Ukládá 
 
1. Předsedovi kontrolního výboru vyvěsit k 1. 7. 2009 sazebník za poskytování 

informací 
 Termín: do 1.7.2009 -  zodpovídá: předseda KV 
 
2. Obecnímu úřadu zrealizovat usnesení č. 16,18/2009 
 Termín: ihned -  zodpovídá: starosta a místostarosta obce 

 
Projednáno a schváleno: 12. 6. 2009 
 
 
Vyvěšeno: 19. 6. 2009     Sejmuto: 6. 7. 2009 

 
 

PhDr. Vladislava Moravčíková 
                   starostka 


