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Obec Oplany 
 

  

USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č. 5/2022  dne 17.9.2022 

 

 

Usnesení č. 26/5/2022 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav administrativních prací, týkajících se výstavby 
dětského hřiště Na Průhoně s tím, že dílo bude dokončeno do 30.11.2022.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 
Usnesení č. 27/5/2022 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením přístřešku na obecním pozemku parc.č.691/1 do 
majetku obce v pořizovací hodnotě 306.877,87 tis.Kč.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 

Usnesení č. 28/5/2022 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene na obecním 
pozemku parc.č.47/2 se společností ČEZ Distribuce,a.s.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 
Usnesení č. 29/5/2022 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s fy SWIETELSKI na opravu 
povrchů místních komunikací 01c a 07c za celkovou cenu 1,784 mil.Kč vč.DPH.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

 

Usnesení č. 30/5/2022 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího Přezkumu hospodaření za rok 2022 
s výrokem – bez výhrad.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 

Usnesení č. 31/5/2022 

Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením 2 ks PC a diskového pole včetně nezbytného SW a 
záruky v celkové částce 61 tis.Kč  

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 

 

Usnesení č. 32/5/2022 

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.3 včetně důvodové zprávy.  
Hlasování: jednomyslně schváleno 
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Usnesení č. 33/5/2022 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu svoláním jednání všech zúčastněných stran za účelem 
nápravných opatření na obecní cestě – parc.č.29/1. Zároveň zajištěním statického posudku a 
návrhu zajištění svahu. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 

Usnesení č. 34/5/2022 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením sjezdu z parcely p.č.389/2 přes p.č.388 a napojení 
na komunikaci III/1086. 

Hlasování: 5-pro , 1-zdržel 
 

 

Usnesení č. 35/5/2022 

Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou na odkoupení pozemků u rybníka parc.č. 277, 280, 
283/1, 803, 268/1, 268/3, 268/4, 281 o celkové výměře 1.688 m2 do majetku obce. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 

Usnesení č. 36/5/2022 

Zastupitelstvo obce projevilo zájem o odkup pozemků parc.č.207/19 a 262 a pověřilo 
starostu k jednání s vlastníkem. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

 

Usnesení č. 37/5/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční dary za činnost pro obec v celkové výši 
70 tis.Kč 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 38/5/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej oddělené části obecního pozemku 
parc.č.691/34 dle GP č.156-54/2022 za cenu 3.600,-Kč. Doprovodné náklady hradí kupující.  

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno : 18.9.2022      Ing.Robert Bárta 
Sejmuto : 3.10.2022        starosta obce   

        


