
 Obec Oplany  
 

 
 

9. Usnesení  
ze  zasedání zastupitelstva obce  Oplany č. 9/2008 

dne 22.11.2008 
zastupitelstvo obce Oplany: 

 
I. Schvaluje 

Usnesení č. 9/27/2008 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části 
na částku 1 588 322,- Kč.  
 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 9/28/2008 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo přechod na trvalý provoz obecní WIFI zóny 
která zajistí využití obecního bezdrátového internetu pro občany obce. Financování 
zařízení bude uhrazeno z finančních prostředků, věnovaných hejtmanem 
středočeského kraje za všeobecný rozvoj v rámci soutěže Vesnice roku 2008.  
 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 
 

II. Bere na vědomí 
1. Ověřovatele zápisu – pan Šafařík, paní Rejholcová,– jednomyslně schváleni 
2. Informaci OÚ – paní starostka: 

- realizace prodeje pozemku p.č. 341/7 v ceně 9 700,-Kč pí. M. Vaiglové. 
- byl osloven projektant na výstavbu retenční nádrže u Náramky, který přijede 

prověřit situaci k možnostem přípravy projektu 
- s finančním výborem byly učiněny přípravné kroky k návrhu rozpočtu na rok 

2009 
- paní Beránková byla pověřena funkcí vedoucí nově zřízené organizační 

složky obce – Klub Oplaňáček  
- bylo upozorněno na zabezpečení chodu obce v době nepřítomnosti pana 

Jíchy a rozdělení činností: 
- p. Šafařík bude evidovat pracovní činnost zaměstnanců obce, 

příprava místností na zasedání, provoz multikáry 
- pokladna – zabezpečí starostka 
- pošta – zabezpečí paní Rejholcová 
- odpady, evidence poplatků, známky, veřejné osvětlení – zabezpečí 

paní Beránková 
- veliteli jednotky SDH byla předána kompletní tabulka s  plněním rozpočtu za 

rok 2008 (kdy bylo co uhrazeno a za jaké finanční prostředky) 
- bylo učiněno rozpočtové opatření č. 3/2008, (zohledňuje usnesení č.28), 

které je zpracováno na základě přijatých dotací v hodnotě 186322,-Kč, 
40000,-Kč za vesnici roku, 4000,-kč na volby, 52000,-kč na Czechpoint a 
zbytek příjmy z hospodaření  v lese (zpracování dřeva po vichřici EMMA)  

- byla jmenována inventarizační komise ve složení J. Rejholcová – 
předsedkyně, M. Kašparová, V. Šebestová, která dostala za úkol soustředit  
se na majetek JSDH 
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3. Informaci paní místostarostky – paní Beránková: 
- vyhláška na odpady je připravena k vyvěšení, bude účinná od 1.1.2009, 

určuje 500,-Kč za nemovitost/rok, známky dle počtu osob v domácnosti, 
vysvětleno, že se bude platit 500,-Kč za nemovitost, ale pokud jsou v domě 
dvě bytové jednotky, platí se za každou 

- informace ke stížnosti pana Macháčka ohledně výsadby lip, které dle jeho 
tvrzení byly vysázeny v prostoru kde se nachází dešťová kanalizace 

- v rámci klubu Oplaňáček paní Beránková navrhla zřídit ve vyčleněných 
místnostech klubu knihovnu (s velmi kladným ohlasem občanů) 

- je vypracována zřizovací listina klubu 
- pověřena vedoucí klubu – paní Beránková 
- je nutné vypracovat provozní řád klubu, otevírací hodiny, vybírání 

příspěvků, plán akcí do ledna 2009, činnost klubu na jednotlivá 
čtvrtletí 

- paní Beránková navrhla umístit na klub bezdrátový zvonek, aby 
občané měli větší možnost si např. vypůjčit knihu 

 
4. Informaci předsedy VPKŘ – p. Šafaříka 

- 18.-21.11.2008 se dle plánu prací na budově č.p.11 vyklidila půda,  
- 21.11.2008 byla provedena kontrola hasicích přístrojů bez závad, zároveň 

bylo zjištěno, že v budově nejdou řádně zavřít komínová dvířka (v reakci p. 
Srby – bude odstraněno zaměstnanci obce) 

 
5. Informaci předsedy kontrolního výboru – p. Šebesta 

- k CZECHPOINT – vysvětleno občanům jakým způsobem a z kterých evidencí 
bude možnost na OÚ pořizovat výpisy, je nutné ještě uzavřít smlouvu 
s katastrálním úřadem pro přístup do evidencí pro OÚ Oplany, dále je nutné 
zajistit ověřování podpisů na OÚ Oplany 

- předseda KV vyjádřil poděkování panu Jiřímu Pokornému za aktivní přístup 
v rámci školení a řešení problematiky připojení obce k CZECHPOINT a 
bezdrátového přístupu občanů k obecního internetu 

- k oslavám 630 let výročí vzniku obce – objednány upomínkové předměty ve 
dvou etapách nákupu – r. 2008 drobné předměty, rok 2009 trička, tašky 
čepice dle seznamu návrhů 

- vyklizeny školní lavice z půdy č.p.11 a věnovány na Skanzen v Kouřimi, kde 
budou zrestaurovány a označeny, že jsou ze školy v Oplanech 

- jsou připravována novoroční blahopřání s přílohou seznamu akcí v rámci 630 
výročí v roce 2009, pan Jícha dodá seznam rodáků  

 
6. Informaci člena KV  Ing. J. Pokorného 

- internet v obci je možné spustit do trvalého provozu, požádal zastupitelstvo o 
schválení (viz usnesení č. 28)  

- v současné době využívá obecní WIFI připojení 7-8 občanů na zapůjčeném 
zařízení od firmy ZYXEL, pořizovací náklady na trvalý provoz jsou řádově 
15000,-Kč 

- na OÚ bude zprovozněn v rámci CZECHPOINT nový PC, současný starý PC 
je možnost použít pro klub Oplaňáček  

 
 
 
 



7. Informaci velitele JSDH pana Martina Srby 
- starosta JSDH byl 4.11.2008 v Kolíně na zasedání starostů jednotek SDH – 

hejtman středočeského kraje přislíbil pro  823 JSDH obleky a boty v příštím 
roce, dále byla projednávána hlášení o činnostech jednotlivých JSDH 

 
8. Různé: 

- vánoční strom bude umístěn před klubem u budovy č.p.11, na OÚ bude 
umístěna pouze vánoční výzdoba 

- místostarostka zajistí mikulášskou besídku, dne 6.12. bude od 16.00 
rozsvícení stromu, večer se koná mikulášská pro dospělé 

- přílohou zápisu je Projekt CZ.04.1.03/1.1.00.1/0060 Veřejně prospěšné práce 
I v rámci podpory Evropské unie a Evropského sociálního fondu za 127 122,-
Kč 
 

III. Ukládá 
1. Předsedovi KV připravit návrh smlouvy s katastrálním úřadem v rámci 

CZECHPOINT a připravit požadavek na možnost ověřování podpisů na OÚ 
 Termín: ihned -  zodpovídá: předseda KV 
 
2. Předsedovi KV zajistit výrobu upomínkových předmětů na 630 výročí obce 

Termín: konec roku 2008 -  zodpovídá: předseda KV 
 
3. Předsedovi KV připravit novoroční blahopřání s přílohou programu na 630 výročí 

obce 
 Termín: 5.12.2008 -  zodpovídá: předseda KV 

 
4. Místostarostce zajistit vyvěšení vyhlášky o odpadech 

Termín: 30.11.2008 -  zodpovídá: místostarosta 
 

5. Místostarostce zajistit ve spolupráci s KV vypracování provozního řádu klubu, 
otevírací hodiny, vybírání příspěvků, plán akcí do ledna 2009, činnost klubu na 
jednotlivá čtvrtletí 
Termín: průběžně -  zodpovídá: místostarostka  
 

6. Místostarostce projednat s panem F.Macháčkem jeho stížnost v souladu 
se schváleným územním plánem obce Oplany 
Termín: 30.11.2008 -  zodpovídá: místostarosta 

 
7. Místostarostce zabezpečit platby za odpady, evidence poplatků, známky, veřejné 

osvětlení v době nepřítomnosti pana Jíchy 
Termín: průběžně -  zodpovídá: předseda VPKŘ 

 
8. Předsedovi VPKŘ zkontrolovat opravu komínových dvířek v budově  

Termín: ihned po opravě -  zodpovídá: předseda VPKŘ 
 
9. Předsedovi VPKŘ zajistit evidenci pracovní činnosti zaměstnanců obce, přípravy 

místností na zasedání a provoz multikáry v době nepřítomnosti pana Jíchy 
Termín: průběžně -  zodpovídá: předseda VPKŘ 
 

10. Předsedkyni FV zabezpečit přebírání pošty pro OÚ v době nepřítomnosti pana 
Jíchy  
Termín: průběžně -  zodpovídá: předsedkyně  FV  
 
 



11.  Starostce obce zabezpečit pokladnu obce v době nepřítomnosti pana Jíchy 
Termín: průběžně -  zodpovídá: starostka obce  

 
12.  Obecnímu úřadu zrealizovat usnesení č. 27 a 28 
 Termín: příští zasedání -  zodpovídá: starosta a místostarosta obce 

 
 
Projednáno a schváleno: 22.11.2008 
 
Vyvěšeno: 26.11.2008      Sejmuto: 20.12.2008 

 
 
 
 
 
 

PhDr. Vladislava Moravčíková 
                 starostka 


