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Obec Oplany 
 

  

USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č. 2/2022  dne 26.3.2022 

 

 

Usnesení č. 2/2/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo postup prací na opravě hráze rybníka a s jejich 
uhrazením v částce cca 260 tis.Kč. 

Hlasování: jednomyslně schváleno  
 
 

Usnesení č. 3/2/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo postup prací na stavbě přístřešku pro techniku dle 
návrhu a s uhrazením provedených prací. Okna, vrata, podlahu a nátěr pláště provede obec 
na vlastní náklady. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 4/2/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo postup prací na dopravním značení místních 
komunikací a s rozdělením na značení krajské silnice a s uhrazením provedených prací. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 
 

Usnesení č. 5/2/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.1 týkající se navýšení 
příjmů ze státního rozpočtu a přeplatků za el.energie v částce cca 120 tis. a jejich převedení 
do rezervy a financování. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 
 

Usnesení č. 6/2/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup a výměnu pneu na zásahovém vozidle 
Tatra v částce cca 60 tis.Kč 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 
Usnesení č. 7/2/2022 

Zastupitelstvo obce po výběru ze tří nabídek schválilo nákup traktorové sekačky Iseki SXG 
326 s vysokým výklopem, deflektorem a přívěsným vozíkem v celkové ceně cca 630 tis.Kč. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 
 

Usnesení č. 8/2/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup a výměnu repasovaného motoru na 
Multikáru, kterou obec užívá v částce cca 50 tis.Kč. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
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Usnesení č. 9/2/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci dešťové kanalizace „Na kopec“ v částce cca 50 tis.Kč 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 10/2/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení odměny účetní/asistentky starosty na  
10 tis.Kč/měs. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 11/2/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření Smlouvy na pěstební činnost v obecních 
lesích. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 12/2/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí ve prospěch 
ČEZ pro el.přípojku k parc.č.53. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

 

Usnesení č. 13/2/2022 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o počtu členů budoucího zastupitelstva pro komunální volby na 
roky 2022-2026. Zastupitelstvo obce bude mít 7 členů. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

 

Usnesení č. 14/2/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh Smlouvy o zajišťování a financování 
dopravní obslužnosti, kterou bude zajišťovat IDSK. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno : 27.3.2022      Ing.Robert Bárta 
Sejmuto : 12.4.2022        starosta obce   

        


