
 

Obec Oplany 
 

Usnesení  
ze  zasedání zastupitelstva obce  Oplany č. 1/2009 

dne 21.2.2009 
zastupitelstvo obce Oplany: 

 
I. Schvaluje 

Usnesení č. 1/1/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr zpracování nové vyhlášky o odpadech, 
která po odsouhlasení odborem kontroly a dozoru MV ČR bude schválena na příštím 
zasedání.  
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 1/2/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení odměny za účetnické práce pro obec o 
2000,-Kč z důvodu jejího převzetí zpracování mezd.  
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 1/3/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zřízení organizační složky obce, Oplanský klub 
v č.p. 11 se správcem klubu panem Šafaříkem.  
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 1/4/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení odměn zastupitelů dle Nařízení vlády 
č.20/2009.  
PhDr. Vladislava Moravčíková starostka 10 440,00 Kč 
Magda Beránková místostarosta 2 600,00 Kč 
Ing. Martin Šebesta předseda KV 1 520,00 Kč 
Jaroslava Rejholcová předseda FV 1 520,00 Kč 
Jiří Šafařík předseda VKŘ 1 520,00 Kč 
Josef Šmíd předseda SV 1 210,00 Kč 
Hlasování: jednomyslně schváleno 
 

Usnesení č. 1/5/2009 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo doplnění FV obce. Nový člen pí. O.Felcmanová. 
Hlasování: jednomyslně schváleno 

 
 

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

- v rámci vypovězení smlouvy mzdové účetní obce, navrhuje, aby její 
kompetence převzala účetní obce Oplany s navýšením jejího příjmu 

- v rámci ukončení činnosti pana Nováka v místní hospodě OÚ zveřejnil záměr   
na pronájem prostor bytu a hospody v č.p. 11. Do doby než budou prostory 
pronajaty budou využívány organizační složkou obce Oplanský klub (účtování 
na § 3399 v rozpočtové skladbě).  



 
- záměr k pronájmu bytových a nebytových prostor bude vyvěšen do 20.3.2009, 

poté výběrová komise rozhodne o výběru uchazeče. Možnosti hlásit se do 20.3. 
do 19.00 

- usnesení vlády č. 20/2009 stanovuje nové podmínky pro vyplácení odměn  
- do 20.3.2009 je nutné zaslat panu Klimešovi podklady pro výstavbu retenční 

nádrže k řešení požadavku výstavby v rámci mikroregionu 
- členka finančního výboru paní Kašparová rezignovala na členství  
- 28.2.2009 bude vyhlášení turnaje ve stolním tenise 
- 28.2.2009 se koná Oplanská běžka – 10-11.00 prezentace účastníků, zázemí – 

hospoda, třída (p. Šafařík, Srba, Zoula, Jaroš) otevřeno od 9.00, občerstvení 
zajišťuje paní Beránková, trať p. Bárta, zpracování výsledků a tisk diplomů p. 
Bárta, Šebesta 

- 14.3. 2009 je maškarní, místostarostka – děti   
 

3. Informaci předsedy kontrolního výboru – p. Šebesta 
- k připravovanému návrhu nové vyhlášky o odpadech - informoval, že na podnět 

občana obce byla obec vyzvána Odborem kontroly a dozoru veřejné správy MV 
ČR k opravě špatně formulované obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 o 
odpadech, dále byl špatně vybrán vyšší poplatek od občana obce (v nesouladu 
i se stávající obecně závaznou vyhláškou), tento vyšší poplatek byl OÚ 
občanovi vrácen formou složenky s dopisem k vysvětlení vzniklého 
nedorozumění 

- MV zaslalo obci vzor vyhlášky dle místních podmínek, vyhláška byla 
zpracována a odeslána ke schválení na MV, poté co bude parafována, bude 
schválena zastupitelstvem obce, do doby jejího schválení je v platnosti 
vyhláška původní 

- porada k akci 630 výročí vzniku obce bude 7.3.2009 
 
4. Různé: 

- připomínky občanů, kteří se přihlásili do diskuse (viz zápis, který je uložen na 
OÚ)  
 

III. Ukládá 
1. Předsedovi KV po obdržení stanoviska MV ČR připravit ke schválení na další 

zasedání novou vyhlášku o odpadech dle usnesení č.1/2009. 
 Termín: příští zasedání -  zodpovídá: předseda KV 
 
2. Převzít bytové a nebytové prostory v budově čp.11. Provede předseda KV, 

předseda FV, starostka a správce organizační složky obce  
 Termín: ihned -  zodpovídá: předseda FV 
 
3. Obecnímu úřadu zrealizovat usnesení č. 2,3,4/2009 
 Termín: ihned -  zodpovídá: starosta a místostarosta obce 
 

 
Projednáno a schváleno: 21. 2. 2009 
 
 
Vyvěšeno: 26. 2. 2009      Sejmuto: 15. 3. 2009 

 
 
 

PhDr. Vladislava Moravčíková 
             starostka 


