
  strana 1 z 2 

Obec Oplany 
 

 
USNESENÍ 

ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č. 3/2014  dne 21.7.2014 
 
 

Usnesení č. 13/3/2014 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu zadavatele ze Zadávacího řízení na zakázku „Oplany, 
obnova místní komunikace Na Průhon“ a pověřuje starostu obce uzavřít Smlouvu o dílo č.S15-055-
0077 s firmou SILMEX s.r.o. 
 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 14/3/2014 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej částí obecního pozemku p.č.29/1 

oddělených dle návrhu GP č.120-185/2013 ze dne 11.2.2014 jako p.č.29/12 a st.p.č.99 za cenu 
9.000,-Kč.  Doprovodné náklady hradí kupující. 
 
Hlasování: jednomyslně schváleno 

 
Usnesení č. 15/3/2014 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit Záměr na odprodej části obecního pozemku p.č.793  

dle budoucího návrhu GP, tak aby u nemovitosti na p.č.33/1 vznikl pruh pozemku o šíři 1-1,5m. 
Doprovodné náklady hradí kupující. 

 
Hlasování: jednomyslně schváleno 

 
Usnesení č. 16/3/2014 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit Záměr na odprodej obecního pozemku p.č.691/13  

dle budoucího návrhu GP. Doprovodné náklady hradí kupující. 
 

Hlasování: jednomyslně schváleno  
 

Usnesení č. 17/3/2014 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemku p.č.52 dle budoucího návrhu GP ve 

smyslu stávajících hranic. Doprovodné náklady hradí kupující. 
 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 18/3/2014 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit Záměr na odprodej obecního pozemku p.č.st.34/2  

dle budoucího návrhu GP. Doprovodné náklady hradí kupující. 
 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
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Usnesení č. 19/3/2014 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit Záměr na odprodej obecního pozemku p.č.691/18  

dle budoucího návrhu GP. Doprovodné náklady hradí kupující. 
 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 20/3/2014 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit Záměr na odprodej obecního pozemku p.č.691/19  
dle budoucího návrhu GP. Doprovodné náklady hradí kupující. 
 
Hlasování: jednomyslně schváleno 

 
Usnesení č. 21/3/2014 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemku p.č. st.76 dle budoucího návrhu GP 

ve smyslu stávajících hranic. Doprovodné náklady hradí kupující. 
 
Hlasování: jednomyslně schváleno 

 
Usnesení č. 22/3/2014 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit Záměr na odprodej obecního pozemku p.č.691/17  

dle budoucího návrhu GP. Doprovodné náklady hradí kupující. 
 
 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 23/3/2014 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje 7 členů zastupitelstva pro volební období 2014-2018. 
 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 24/3/2014 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.2 – dotace ze SR na volby do EP. 
 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 
 

 
 
 
 
Projednáno a schváleno : 21.7.2014 
Vyvěšeno : 21.7.2014 
Sejmuto : 5.8.2014       
           


