
Obec Oplany 
 

 

8. Usnesení  
ze  zasedání zastupitelstva obce  Oplany č. 8/2008 

dne 11.10.2008 
zastupitelstvo obce Oplany: 

 
I. Schvaluje 

Usnesení č. 8/24/2008 
Zastupitelstvo se usneslo doplnit požární jednotku obce o pana Jiřího Pokorného.  
 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 8/25/2008 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zřízení organizační složky obce dle §84 zákona 
128/2000 Sb. o obcích a §24-26 zákona 250/2002 Sb. klub pro volnočasové aktivity 
občanů všech věkových kategorií s názvem „Klub Oplaňáček“. Vedoucím OSO 
jmenuje zastupitelstvo paní Magdu Beránkovou. 
 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 8/26/2008 
Zastupitelstvo se usneslo schválit žádost o dotaci v hodnotě 199 800,- Kč s 40% 
účastí obce na opravy a údržbu budovy č.p. 11, z programu obnovy venkova POV 
2009.  
 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 
 

II. Bere na vědomí 
1. Ověřovatele zápisu – paní Rejholcová, pan Šafařík – jednomyslně schváleni 
2. Informaci předsedy kontrolního výboru 

- k CZECHPOINT – zakoupení techniky z prostředků 52 000,- Kč od 
Ministerstva vnitra, vznikne  možnost občanů nahlížet a pořizovat ověřený 
výpis z databází veřejné správy – předpoklad fungování v obci - konec roku 
2008  

 
3. Informaci místostarosky o připraveném návrhu nové vyhlášky o odpadech 
 
4. Informaci člena KV  Ing. J. Pokorného 

- internet v obci je stále ve fázi výběru vhodného operátora, vhodný operátor 
se jeví firma HQHK která nabízí internet v obci za 250,-Kč měsíčně, neví se 
však bližší informace o garantovaných rychlostech a dosahu ve všech 
částech obce 

- alternativou, kterou se obec zajímá je zkušební provoz wifi technologie, 
umístěním vysílače na budovu č.p.11 z budovy OÚ, toto řešení by mělo 
poskytovat základní surfování po internetu bez větších nároků na rychlosti a 
objem datových toků – občané budou dále informováni o tomto řešení 

 



 
 
  

5. Informaci starostky: 
- k proběhlému jednání k vybudování retenční nádrže u Náramky – na základě 

tohoto jednání proběhne dne 13.10 2008 další jednání s Agenturou pro 
životní prostředí  

- proběhlo jednání k úhradě žáků na základní škole v Kostelci nad Černými 
lesy – škola požaduje extrémní navýšení (starostové navýšení částky odmítli 
), bylo doporučeno platit maximální částku 6000,- na žáka (v případě naší 
obce je to 18000,- Kč za 3 žáky) 

- dotace z fondu cestovního ruchu nevyšla 
- ve spolupráci s místostarostkou Humanitární fond KÚSK 
- byl uspořádán Den seniorů, promítán film s pohledy na obec a okolí 

z horkovzdušného balonu, fotodokumentace k otevírání hřiště na Průhoně, 
prohlížení historických fotografií, poděkování panu Bártovi a Šebestovi za 
kompletní technickou přípravu   

- obec vydělala na zpracování dřeva po vichřici EMA 31 000,-Kč, o prodeji 
dalšího dřeva které je zpracováno po vichřici bude obec jednat  

- k zajištění oslav 630. výročí obce – p. Šebesta byl určen jako hlavní 
koordinátor 

- o spolupráci s FV – přislíbena dotace na vesnici roku v částce 40 000,- Kč, 
dále sledování rozpočtu obce (žádné změny) 

- k nabídce rozhlasu v obci – bezdrátový systém v hodnotě 150 000,- Kč. 
- příští zasedání se koná 11.10.2008 
 

6. FV – finanční výbor  
- při sledování rozpočtu vytvořil rozpočtové opatření č. 3, kterým se na 

položkách zaúčtovala částka 52 000,- Kč kterou poskytlo Ministerstvo vnitra 
na zprovoznění potřebné technologie na CZECHPOINT 

- navrhl zažádat o dotaci z programu obnovy venkova v hodnotě 200 000,-Kč 
na budovu č.p.11 – viz usnesení č. 26 

 
7. Informaci velitele SDH pana Martina Srby 

- z SDH vystoupili 2 členové – p. Vítek st. a ml. – je třeba doplnit požární 
jednotku – návrh usnesení doplnit jednotku o pana Pokorného – usnesení č. 
24 

- technická prohlídka požárního vozidla Tatra – proběhla bez výhrad 
- k návrhu seřízení motoru a drobných oprav na Tatře – v rozpočtové kapitole 

na požární jednotku zbývá 9 475,- Kč – navrhl z této kapitoly čerpat na 
zmíněné opravy 

  
8. Informaci pana Jíchy 

- pan Bis požádal o skácení stromu u své budovy 
- pan Jícha sehnal adresy rodáků na 630 let výročí první zmínky o obci 
- k činnosti – pan Srba natírá žlaby na budově školy, p. Jaroš práce v lese  

 
III. Ukládá 

 

1. Předsedovi kontrolnímu výboru v rámci oslav 630. výročí vzniku obce sestavit 
předběžný rozpočet předpokládaných finančních nároků.   

 Termín: 22.11.2008 -  zodpovídá: předseda KV 
 



 
2. Předsedovi kontrolnímu výboru zabezpečit účast na školení CZECHPOINT  
 Termín: 3.11.2008 -  zodpovídá: předseda KV 
 
3. Místostarostce a kontrolnímu výboru připravit ke schválení novou vyhlášku o 

odpadech s účinností od 1.1.2008 
Termín: 22.11.2008 -  zodpovídá: místostarostka a předseda KV 

 
4. Obecnímu úřadu vypravovat zřizovací listinu organizační složky obce 

Termín: ihned -  zodpovídá: starosta a místostarosta obce 
 
5. Zrealizovat prodej pozemku p.č. 341/ 7 dle záměru ve výši 9 700,00Kč. 

 
6. Obecnímu úřadu zrealizovat usnesení č. 25 a 26 
 Termín: příští zasedání -  zodpovídá: starosta a místostarosta obce 

 
 
 
Projednáno a schváleno: 11.10.2008 
 
Vyvěšeno: 17.10.2008      Sejmuto: 22.11.2008 

 
 
 
 
 
 

PhDr. Vladislava Moravčíková 
                 starostka 


