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USNESENÍ č. UR/21/2018
z jednání dne12. listopadu 2018
UR 1.01 / 21 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce a obecního úřadu od posledního řádného zasedání
rady obce (Příloha č. 1).
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno
UR 1.02 / 21 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení na jednáních rady obce.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno
UR 2.02.01 / 21 / 2018
(239/2018)
Rada obce projednala předloženou žádost od pana M.S. ve věci prodloužení doby pronájmu k bytové
jednotce č. 14, schvaluje uzavření předloženého Návrhu Nájemní smlouvy č. 239/2018 s nájemcem M.
S.na pronájem bytové jednotky č. 14 v bytovém domě čp. 151, ul. Hradecká, Opatovice nad Labem,
a pověřuje starostu k podpisu uvedené nájemní smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.02 / 21 / 2018
(251/2018)
Rada obce projednala podanou žádost od paní M. M. na směnu bytu, schvaluje návrh směny bytu č. 05 a
pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Návrhu Nájemní smlouvy č. 251/2018 s nájemkyní M. M..
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.03 / 21 / 2018
Rada obce na základě žádné nepodané žádosti o směnu bytové jednotky č. 2, ul. Hradecká čp. 151
v Opatovicích nad Labem rozhodla o uveřejnění výběrového řízení a ukládá starostovi obce Ing. Pavlu
Kohoutovi, aby uveřejnil podmínky výběrového řízení na pronájem bytové jednotky č. 2, ul. Hradecká čp.
151, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 na úřední desce obce.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.04 / 21 / 2018
Rada obce projednala podanou žádost od paní N. P. na směnu bytu a rozhodla o neschválení této žádosti
a ukládá starostovi obce, aby uveřejnil podmínky výběrového řízení na pronájem bytové jednotky č. 9, ul.
Jozífova 377, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 na úřední desce obce
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 2.02.05 / 21 / 2018
(252/2018)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní J. Š. ve věci prodloužení doby pronájmu k bytové
jednotce č. 1, schvaluje uzavření předloženého Návrhu Nájemní smlouvy č. 252/2018 s nájemcem J. Š. na
pronájem bytové jednotky č. 1 v bytovém domě čp. 380, ul. Hradecká, Opatovice nad Labem, a pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené nájemní smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.06 / 21 / 2018
Rada obce schvaluje text Oznámení o možnosti podání žádosti na vzájemnou směnu bytů v majetku obce
Opatovice nad Labem a ukládá starostovi obce, aby výše uvedené oznámení uveřejnil na úřední desce
obce. Jedná se o byt č. 2 na adrese Pardubická 160, Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.07 / 21 / 2018
(238/2018)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní P. Š. ve věci prodloužení doby pronájmu, schvaluje
uzavření předloženého návrhu Dodatku č.12 k Nájemní smlouvě č. 34/2013 s nájemcem P. Š. a pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného dodatku k nájemní smlouvě.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.03.01 / 21 / 2018
(240/2018)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní J. Č. na pronájem nebytových prostor a pověřuje
starostu k rozhodnutí o uzavření Nájemní smlouvy č. 240/2018 s paní J. Č. na pronájem nebytových prostor
(hospodářská místnost), které jsou součástí budovy č.p. 215, ul. Mikulcova o celkové výměře 15 m2
(rozměry 5,45m*2,75m) za cenu 25,-Kč/m2/měsíc.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.05.04 / 21 / 2018
(234/2018)
Rada obce projednala cenovou nabídku na organizaci zadávacího řízení na zhotovitele plánované
investiční akce pod názvem „Komunikace ulice Mokrá, Opatovice nad Labem“ od uchazeče INGENIRING
KRKONOŠE a.s., se sídlem Horská 634, Trutnov, PSČ: 541 01, IČO: 27472493, a pověřuje starostu k
rozhodnutí o uzavření Příkazní smlouvy č. 234/2018 na zakázku malého rozsahu „Komunikace ulice
Mokrá, Opatovice nad Labem“ za nabídkovou cenu 29.900 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.05.01 / 21 / 2018
Rada obce projednala předložený dokument aktuálně vyhlášené výzvy SFDI týkající problematiky
Modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy)
a ukládá starostovi, aby prověřil možnost uplatnění výše uvedené výzvy na křižovatku silnic II/324 (ul.
Pardubická) s místní komunikací Kasárenskou a pro křižovatku silnic II/324 (ul. Pardubická) s místní
komunikací Karlín včetně zajištění cenových nabídek.
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schváleno
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
0
0

UR 2.05.02 / 21 / 2018
Rada obce schvaluje návrh textu čestného prohlášení obce, který je nutnou součástí žádosti obce o
poskytnutí finanční podporu ze SFDI na stavbu „Chodník ulice Hradecká, Opatovice nad Labem,

I. etapa a to ve smyslu zajištění vlastních finančních prostředků v návrhu rozpočtu pro rok 2019 ve
výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na financování uznatelných nákladů akce v roce
2019, které spolu s požadovanými finančními prostředky z rozpočtu SFDI pokryjí 100%
uznatelných nákladů akce v roce 2019 a deklarace o výši a způsobu financování akce z vlastních
prostředků, které jsou určeny nezpochybnitelně a ve formě peněžitého plnění.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

schváleno
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
0
0

UR 2.05.03 / 21 / 2018
Rada obce schvaluje návrh textu čestného prohlášení obce, který je nutnou součástí žádosti obce o
poskytnutí finanční podporu ze SFDI na stavbu „Chodník ulice Hradecká, Opatovice nad Labem,

II. etapa a to ve smyslu zajištění vlastních finančních prostředků v návrhu rozpočtu pro rok 2019
ve výši odpovídající navrhovanému podílu žadatele na financování uznatelných nákladů akce
v roce 2019, které spolu s požadovanými finančními prostředky z rozpočtu SFDI pokryjí 100%
uznatelných nákladů akce v roce 2019 a deklarace o výši a způsobu financování akce z vlastních
prostředků, které jsou určeny nezpochybnitelně a ve formě peněžitého plnění.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

schváleno
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
0
0

UR 2.05.04 / 21 / 2018
(235/2018)
Rada obce projednala cenovou nabídku na organizaci zadávacího řízení na zhotovitele plánované
investiční akce pod názvem Chodník ulice Hradecká, Opatovice nad Labem II. etapa“ od uchazeče
INGENIRING KRKONOŠE a.s., se sídlem Horská 634, Trutnov, PSČ: 541 01, IČO: 27472493,
a pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Příkazní smlouvy č. 235/2018 na zakázku malého rozsahu
„Chodník ulice Hradecká, Opatovice nad Labem II. etapa“ za nabídkovou cenu 29.900 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
Proti návrhu:
0
UR 2.06.01 / 21 / 2018
(237/2018)
Rada obce schvaluje uzavření návrhu Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 237/18
s oprávněným VTIN s.r.o., se sídlem Jana Černého 78/13, Hradec Králové – Věkoše, PSČ: 503 41,
IČO: 04586522 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.07.01 / 21 / 2018
(236/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k servisní smlouvě o celoroční podpoře k softwarovým
produktům od společnosti, objednateli, INISOFT s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I – Staré
Město, PSČ: 460 01, IČO: 25417657 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného
dodatku smlouvy.
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schváleno
5
Kohout, Procházka, Nikšová, Vašata, Půlpán
0
0

UR 4.01 / 21 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu realizace stavby pod názvem Dostavba
centrálního pavilonu základní školy.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno
UR 4.02 / 21 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci koordinátora bezpečnosti práce z prohlídky stavby pod názvem
Dostavba centrálního pavilonu základní školy.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno
UR 5.01 / 21 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu obce k datu 31.10.2018.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno
UR 5.02 / 21 / 2018
Rada obce schvaluje vyřazení majetku uvedeného v návrhu likvidačního protokolu na základě zprávy o
stavu strojů vypracovanou servisní organizaci KEŘKA s.r.o., se sídlem Fáblovka 518, Pardubice – Staré
Hradiště, PSČ: 533 52, IČO: 13582810.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5 Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 5.03 / 21 / 2018
Rada obce schvaluje vyřazení nepotřebného majetku uvedeného v návrhu likvidačního protokolu od
společností PROSET s.r.o., se sídlem Pražská 179, Pardubice, Popkovice, PSČ: 530 06, IČO: 27525252.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5 Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 5.04 / 21 / 2018
Rada obce schvaluje ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení periodické inventarizace majetku obce
Opatovice nad Labem PLÁN INVENTUR k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce za rok
2018 (Příloha č.2).
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5 Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.01 / 21 / 2018
Rada obce bere na vědomí Stanovisko od Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení
územního plánování k návrhu na změnu Územního plánu Opatovice nad Labem od navrhovatele
společnosti THORION s.r.o., zastoupenou Romanou Macasovou, se sídlem Spielbeck Office Centre,
Holandská 878/2, Štýřice, Brno, PSČ: 639 00 a ukládá starostovi, aby předložit tento návrh na změnu
územního plánu k projednání do zastupitelstva obce.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5 Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 6.02 / 21 / 2018
Rada obce bere na vědomí Výzvu k doplnění návrhu na pořízení změny územního plánu od Magistrátu
města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování k návrhu na změnu Územního
plánu Opatovice nad Labem od navrhovatele M. B. a ukládá starostovi, aby vyzval navrhovatele
k odstranění nedostatků k návrhu nejpozději do 30.11.2018.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5 Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.03 / 21 / 2018
Rada obce bere na vědomí Stanovisko od Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení
územního plánování k návrhu na změnu Územního plánu Opatovice nad Labem od navrhovatele M. a K.
Č., oba bytem Ke Struze 442, Opatovice nad Labem a ukládá starostovi, aby předložit tento návrh na
změnu územního plánu k projednání do zastupitelstva obce.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5 Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 7.01 / 21/ 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce Ing. Pavla Kohouta o termínu konání Valné hromady
MAS Region Kunětické hory, z.s. a jejím programu.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno
UR 7.02.01 / 21 / 2018
Rada obce nemá námitek k udělení licence k provozování autobusové linky č. 650100 Pardubice-HrobiceHradec Králové dle §11, odstavce 3 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších
předpisů, která má být provozována formou veřejné linkové dopravy dopravcem CAR-TOUR spol. s r.o.,
Pohřebačka 182, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 49286871 z hlediska obce, v jejímž územním
obvodu budou umístěny zastávky.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5 Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 7.02.02 / 21 / 2018
Rada obce nemá námitek k udělení licence k provozování autobusové linky č. 650600 Pardubice-HrobiceHradec Králové dle §11, odstavce 3 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších
předpisů, která má být provozována formou veřejné linkové dopravy dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ
ČECHY a.s., provozní oblast Chrudim, Na Ostrově 177, Chrudim, PSČ: 537 01, IČ: 25945408 z hlediska
obce, v jejímž územním obvodu budou umístěny zastávky.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5 Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 7.03 / 21 / 2018
Rada obce projednala návrh na umístění informačního panelu označujícího místo seskoku výsadku
BARIA, který se uskutečnil dne 3.4.1944 ve 23:15 hod na rozhraní obcí Opatovice nad Labem a Vysoké
nad Labem a ukládá starostovi, aby tento záměr projednal se starostou obce Vysoká nad Labem.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5 Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 7.04 / 21 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu soudního řízení vedeného OS v Pardubicích ve
věci bezdůvodného obohacení obce vedeného mezi panem J. H. (strana žalující) a obcí Opatovice nad
Labem (strana žalovaná).
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno
UR 7.05 / 21 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce o stavu kanalizace, o nutnosti okamžitého řešení její
opravy a možnosti odkupu pozemku parc.č. 1569/1, k.ú. Opatovice nad Labem z majetku VaKu Pardubice
a ukládá starostovi, aby neprodleně výše uvedené záležitosti projednal s odpovědnými pracovníky
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5 Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0

………………….……………
místostarosta obce

………………….……………
starosta obce

