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OBEC OPLANY 
 

  

USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č. 8/2022  dne 30.12.2022 

 

 

Usnesení č. 44/8/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Cenovou přílohu č.1 ke smlouvě č.S010100819-10 
s firmou FCC a stanovilo místní poplatky za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2023 
takto:  
-roční poplatek za nádobu 110 l  - 1x14 dní : 1.900,-Kč 
-roční poplatek za nádobu 240 l – 1x14 dní :  2.300,-Kč 
-jednorázová známka : 90,-Kč 

Hlasování: Jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 45/8/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.5, týkající se úpravy 
rozpočtu v závěru účetního období dle plnění. Provede účetní obce. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

Usnesení č. 46/8/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo aktualizaci Střednědobého rozpočtového výhledu 
na roky 2021-2023. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 47/8/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo schodkový návrh Rozpočtu na rok 2023 včetně 
odměny zastupitelů dle USN 40/6/2022 ze dne 22.10.2022. Schodek bude kryt finanční 
rezervou na BÚ. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 48/8/2022 

Zastupitelstvo obce se rozhodlo pořídit změnu Územního plánu obce Oplany s prvky 
regulačního plánu dle platné legislativy. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 49/8/2022 

Zastupitelstvo obce na návrh KV pověřuje paní PhDr.Moravčíkovou hlavní koordinátorkou 
Změny ÚP na základě smlouvy, ve spolupráci s místostarostou obce. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 50/8/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s neinvestičním příspěvkem pro dva žáky 
v celkové výši 4 tis.Kč ve prospěch ZŠ Vyžlovka za školní rok 2021/2022. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
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Usnesení č. 51/8/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu v č.p.11 
formou dodatku, a to od 1.1.2023 do 31.12.2024. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 52/8/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s nákupem pozemků parc.č.709/17,18,19 a 
pověřuje starostu uzavřením Kupní smlouvy. Doprovodné náklady hradí obec. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 53/8/2022 

Zastupitelstvo obce schválilo členy volební komise: M.B.(předseda), A.H. (místopředseda), 
D.D. (zapisovatel), K.B. 

Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 54/8/2022 

Zastupitelstvo obce schválilo členy inventarizační komise: H.T. (předseda), Ing.V.Š., M.B. 
Hlasování: jednomyslně schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno : 30.12.2022      Ing.Robert Bárta 
Sejmuto : 14.1.2023        starosta obce   

        


