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Usnesení č. UR/02/2018
z jednání dne 29. ledna 2018
UR 1.01 / 02 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce a obecního úřadu od posledního řádného zasedání
rady obce.
UR 1.02 / 02 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení na jednáních rady obce.
UR 2.01 / 02 / 2018
(011/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 1205472399/18 s bankou Česká
spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha4, PSČ: 14000, IČ: 45244782 a pověřuje starostu
obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.02 / 02 / 2018
(012/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb s poskytovatelem Libor Černohlávek, se
sídlem Jakub 38, Církvice, PSČ: 285 33, IČ: 16539184 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta
k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.03 / 02 / 2018
(013/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 163/2014 s nájemcem Jiřím Vachkem,
nar. 11.05.1965, trvale bytem Mikulcova 215, Opatovice nad Labem na pronájem bytové jednotky č. 21
v bytovém domě čp. 215, ul. Mikulcova, Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla
Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.04 / 02 / 2018
(014/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s dárcem Freudenberg Sealing Technologies s.r.o., se
sídlem Lesní 331, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 25253824 a pověřuje starostu obce Ing.
Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.05 / 02 / 2018
(015/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dohody o zajištění bezplatné odborné praxe se školou Obchodní
akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové,
se sídlem Pospíšilova 365, Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ:62690272 a pověřuje starostu obce Ing.
Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.06 / 02 / 2018
(016/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s dárcem ERAMONT s.r.o., se sídlem
Balbínova 1091/10, Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ: 26001381 a pověřuje starostu obce
Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.07 / 02 / 2018
(017/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 2002026034
s dodavatelem Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem Teplého 2014, Pardubice – Zelené
Předměstí, PSČ: 530 02, IČ: 60108361 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené
smlouvy.
UR 2.08 / 02 / 2018
(018/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s dárcem CHIPMASTER s.r.o., se sídlem Jana
Černého 78/13, Hradec Králové – Věkoše, PSČ: 503 41, IČ: 02935911 a pověřuje starostu obce Ing.
Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
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UR 2.09 / 02 / 2018
(019/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku k příkazní smlouvě č. SML-Z-M-17-317 s příkazníkem
Regionální poradenskou agenturou, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, Brno, PSČ: 602 00, IČ:
26298163 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.10 / 02 / 2018
(020/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s dárcem CAR-TOUR spol. s r.o., se sídlem
Pohřebačka 182, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 49286871 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla
Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.11 / 01 / 2018
(005/2018)
Rada obce bere na vědomí informaci o znovu podepsání schváleného návrhu Zástavní smlouvy
k nemovitým věcem č. 600/09865/17/2/01 se zástavním věřitelem Raiffeisenbank a.s., se sídlem
Hvězdova 1716/2b. Praha 4, PSČ: 14078, IČ: 49240901 z důvodu zastavení původního řízení a
opětovného podání.
UR 2.12 / 02 / 2018
(021/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dohody o zajištění bezplatné odborné praxe se školou Obchodní
akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové,
se sídlem Pospíšilova 365, Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ:62690272 a pověřuje starostu obce Ing.
Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.13 / 02 / 2018
(022/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.10.2017 se zhotovitelem
EKOSTAV HK, s.r.o., se sídlem Kydlinovská 345/69a, Hradec Králové, PSČ: 503 01, IČ: 04761553 a
pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného dodatku smlouvy.
UR 2.14 / 02 / 2018
(024/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s dárcem GASline s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8,
Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 27469841 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta
k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.15 / 02 / 2018
(027/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s dárcem HOCARS s.r.o., se sídlem Pardubická 450,
Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 03709302 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta
k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.16 / 02 / 2018
(028/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy s dárcem Václavem Melšou., se sídlem Labská louka
655/1, Hradec Králové, PSČ: 500 11, IČ: 73577766 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta
k podpisu uvedené smlouvy.
UR 3.03.01 / 02 / 2018
(025/2018)
Rada obce projednala předloženou cenovou nabídku na revizi projektové dokumentace, energetického
hodnocení a výkazu výměr na akci Snížení energetické náročnosti BD, ul. Hradecká 380-381, Opatovice
nad Labem v souladu s pravidly IROP a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem SONET
Building s.r.o., se sídlem Klicperova 1541, Hlinsko v Čechách 1, PSČ: 539 01, IČ: 29007747 za
celkovou cenu 64.000,-Kč bez DPH DPH a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu
uvedené smlouvy.
UR 3.03.02 / 02 / 2018
(026/2018)
Rada obce projednala předloženou cenovou nabídku na revizi projektové dokumentace, energetického
hodnocení a výkazu výměr na akci Snížení energetické náročnosti BD, ul. Jozífova 377-379, Opatovice
nad Labem v souladu s pravidly IROP a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem SONET
Building s.r.o., se sídlem Klicperova 1541, Hlinsko v Čechách 1, PSČ: 539 01, IČ: 29007747 za
celkovou cenu 71.000,-Kč bez DPH DPH a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu
uvedené smlouvy.
UR 3.04.01 / 02 / 2018
Rada obce na základě předloženého Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Oprava povrchu komunikace ul. K Rybníčkům, Opatovice
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nad Labem rozhodla, že nabídka podaná pod č. 5 od společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní
138/10, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 45274924 s nabídkovou cenou 1.077.515,34,- Kč bez DPH splňuje
podmínky výběrového řízení.
UR 3.04.02 / 02 / 2018
(023/2018)
Rada obce pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby s vítězným
uchazečem společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ:
45274924 za nabídkovou cenou 1.077.515,34,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Ing. Pavla
Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 3.04.03 / 02 / 2018
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Dokumentace ke zpracování žádosti o účast
v zadávacím řízení a zadávací dokumentaci v užším řízení dle § 58 zákona č. 1324/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů k veřejné zakázce pod názvem ZŠ Opatovice nad
Labem, Školní 247 – Dostavba centrálního pavilonu základní školy a pověřuje starostu obce Ing. Pavla
Kohouta k uveřejnění zadávací dokumentace v centrálním věstníku a na profilu zadavatele.
UR 3.04.04 / 02 / 2018
Rada obce projednala předloženou cenovou nabídku na odstranění závad zjištěných v rámci
prováděných periodických kontrol hromosvodů na budovách v majetku obce a schvaluje vystavení
objednávky zhotoviteli Petr Kavka – Kastle elektro, místo podnikání Masarykova 116, Sezemice, PSČ:
533 04, IČ: 16215443 za celkovou cenu 16.545,-Kč bez DPH.
UR 3.04.05 / 02 / 2018
Rada obce projednala předloženou cenovou nabídku na výmalbu společných prostor v bytovém domě.
Neplachova čp. 152 a schvaluje vystavení objednávky zhotoviteli Romanu Šimunovi, místo podnikání
Třebovská 541, Ústí nad Orlicí – Hylváty, PSČ: 562 03, IČ: 73651842 za celkovou cenu 39.585,60 Kč
bez DPH.
UR 3.04.06 / 02 / 2018
Rada obce projednala předloženou cenovou nabídku na opravu a doplnění stávajících rozvodů
elektroinstalace v areálu technických služeb v Opatovicích nad Labem a schvaluje vystavení
objednávky zhotoviteli Elektro Kohout s.r.o., se sídlem Urbanice 101, Lhota pod Libčany, PSČ: 503 27,
IČ: 28774558 za celkovou cenu 40.245,-Kč bez DPH.
UR 3.04.07 / 02 / 2018
Rada obce schvaluje vystavení závazné objednávky pro Sdružení místních samospráv ČR, u společnosti
SMS-služby s.r.o., se sídlem V Rovinách 934/40, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 06784771 na zajištění
služeb pověřence pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR), které budou poskytovány počínaje 25. květnem 2018.
UR 3.04.08 / 02 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o vydaném stanovisku hlavního manažera projektu
k podané žádosti obce o poskytnutí finanční podpory na realizaci stavby pod názvem Dostavba
centrálního pavilonu základní školy v ul. Školní 247 v Opatovicích nad Labem z programu IROP.
UR 4.01 / 02 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku finanční kontroly za rok 2017 provedenou v návaznosti
na ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
úprav, a ustanovení § 32 a 33 prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. u příspěvkové organice obce
Mateřská škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice, IČ: 70986436.
UR 4.02 / 02 / 2018
Rada obce pověřuje starostu, aby projednal s ředitelkou příspěvkové organice obce Mateřská škola
Opatovice nad Labem, okres Pardubice, IČ: 70986436 vystavení závazné objednávky pro
Sdružení místních samospráv ČR, u společnosti SMS-služby s.r.o., se sídlem V Rovinách 934/40, Praha
4, PSČ: 140 00, IČ: 06784771 na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů podle
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které budou poskytovány počínaje 25. květnem
2018.
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UR 5.01 / 02 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o výsledku finanční kontroly za rok 2017 provedenou v návaznosti
na ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
úprav, a ustanovení § 32 a 33 prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. u příspěvkové organice obce Základní
škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice, IČ: 60158387.
UR 5.02 / 02 / 2018
Rada obce pověřuje starostu, aby projednal s ředitelem příspěvkové organice obce Základní škola
Opatovice nad Labem, okres Pardubice, IČ: 60158387 vystavení závazné objednávky pro
Sdružení místních samospráv ČR, u společnosti SMS-služby s.r.o., se sídlem V Rovinách 934/40, Praha
4, PSČ: 140 00, IČ: 06784771 na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů podle
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které budou poskytovány počínaje 25. květnem
2018.
UR 6.01 / 02 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu prováděné roční závěrky obce, která je prováděna
v souladu s § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá další ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v souladu s vyhláškou
č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního
rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti a v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb.,
(technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.
UR 6.02 / 02 / 2018
Rada obce ukládá starostovi, aby neprodleně vyzval ředitele příspěvkových organizací obce
k předložení návrhů rozpočtu (plán výnosů a nákladů na kalendářní rok) a střednědobého výhledu
rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován
rozpočet) v souladu účinnosti zákona č. 367/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů.
UR 6.03 / 02 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o odsouhlasení zjednodušené žádosti o platbu na číslo
projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000982 pod názvem Dopravně bezpečnostní úpravy v obci
Opatovice nad Labem a Pohřebačka vedoucím manažerem poskytovatele dotace.
UR 6.04 / 02 / 2018
Rada obce projednala a schvaluje zprávu starosty o výčtu správních řízení o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu projednaných Magistrátem města Pardubic, odborem správních agend, oddělením
občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel na základě uzavřené veřejnoprávní
smlouvy o výkonu agendy správního řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za naší obec.
UR 6.05 / 02 / 2018
Rada obce projednala a schvaluje zprávu starosty o výčtu správních řízení o přestupcích projednaných
Magistrátem města Pardubic, odborem správních agend, oddělením přestupků na základě uzavřené
UR 6.06 / 02 / 2018

Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO 01.
UR 7.01 / 01 / 2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedených návrhů textů usnesení pro
schvalování územního plánu obce Opatovice nad Labem.


Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem potvrzuje ověření souladu Územního plánu Opatovice nad
Labem se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje v platném znění a Politikou územního
rozvoje ČR v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu
Pardubického kraje dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem rozhoduje o námitkách k Územnímu plánu Opatovice nad
Labem, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v kapitole o) Odůvodnění Územního plánu Opatovice nad
Labem.



Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem vydává formou opatření obecné povahy Územní plán
Opatovice nad Labem, jako příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) za
použití ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

UR 7.02 / 02 / 2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedených návrhů textů usnesení k rozhodnutí
obce o účasti ve Sdružení místních samospráv ČR


Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem schvaluje přistoupení obce Opatovice nad Labem do
Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky



Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její
zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě
jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.

UR 7.03 / 02 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o přijatých závěrech na jednání mimořádné valné hromady
MAS REGIONU KUNĚTICKÉ HORY, z.s. konané dne 16.1.2018 v Sezemicích.
UR 7.04 / 02 / 2018
Rada obce schvaluje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017.
UR 7.05 / 02 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o stavu rozpracovanosti darovací smlouvy na převod
opatovického hřbitova do majetku obce a smlouvy o zřízení služebnosti pro kostel sv. Vavřince
v Opatovicích nad Labem Římskokatolické farnosti Opatovice nad Labem.
UR 7.06.01 / 02 / 2018
Rada obce nemá námitek s dočasným záborem níže uvedených pozemků pro stavbu Modernizace trati
Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec
Králové:


Pozemky dotčené dočasným záborem v předpokládané délce trvání nad 1 rok (nájem):



parc.č. 545/1, o výměře 54 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 1 m²



parc.č. 272/2, o výměře 469 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 133 m²



parc.č. 17, o výměře 3684 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 229 m²



Pozemky dotčené dočasným záborem v předpokládané délce trvání do 1 roku (nájem):



parc.č. 1142, o výměře 1352 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 53 m²



parc.č. 1130, o výměře 3038 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku vodní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 74 m²
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parc.č. 558/3, o výměře 6239 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 38 m²



parc.č. 558/3, o výměře 6239 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 465 m²



parc.č. 543/12, o výměře 50 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 49 m²



parc.č. 543/11, o výměře 1401 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 40 m²



parc.č. 374/8, o výměře 747 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 3 m²



parc.č. 275/1, o výměře 2628 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 69 m²

UR 7.06.02 / 02 / 2018
Rada obce nemá námitek ke zřízení služebnosti pro inženýrské sítě na níže uvedených pozemcích pro
stavbu Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice
nad Labem – Hradec Králové:


parc.č. 558/3, o výměře 6239 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný rozsah břemene cca 18 m² pro nabyvatele ČD - Telematika



parc.č. 558/3, o výměře 6239 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný rozsah břemene cca 56 m² pro nabyvatele ČEZ Distribuce



parc.č. 543/12, o výměře 50 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný rozsah břemene cca 1 m² pro nabyvatele ČD - Telematika



parc.č. 543/11, o výměře 1401 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný rozsah břemene cca 24 m² pro nabyvatele ČEZ Distribuce



parc.č. 275/1, o výměře 2628 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný rozsah břemene cca 137 m² pro nabyvatele ČEZ Distribuce
rozsahy jednotlivých záborů budou dále upřesněny v dalším stupni přípravy stavby

UR 7.06.03 / 02 / 2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedených návrhů textů usnesení ke stavbě
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad
Labem – Hradec Králové:


Zastupitelstvo obce nemá námitek s umístěním stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice
– Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“ ve smyslu ust. § 86
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, na níže uvedených pozemcích či
jejich části, které jsou ve vlastnictví obce:
Pozemky dotčené trvalým záborem (odkup):


parc.č. 1045, o výměře 4983 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 24 m²



parc.č. 1038, o výměře 3672 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 14 m²



parc.č. 272/2, o výměře 469 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 12 m²
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parc.č. 17, o výměře 3684 m² , k.ú. Pohřebačka, druh pozemku ostatní plocha, LV 10001,
předpokládaný zábor cca 20 m² a současně souhlasí s budoucím dělením výše uvedených pozemků
dotčených trvalým záborem

UR 7.07 / 02 / 2018
Rada obce trvá na svém původním požadavku neposkytnutí finanční slevy MUDr. Skalické, neboť
veškeré výdaje, které souvisí s udělením povolení obce na příjezd MUDr. Skalické na její pozemek,
vznikají na základě jen její potřeby, obec tyto práce a s tím spojené náklady nepotřebuje a proto se na
nich nebude podílet .
UR 7.08 / 02 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o uveřejněných dotačních titulech a předpokládaných
výzvách na rok 2018 a pověřuje starostu vyhodnocením vhodnosti vyhlášených výzev na realizované
nebo připravované projekty obce.
UR 8.01 / 02 / 2018
Rada obce pověřuje starostu obce svoláním řádného jednání zastupitelstva obce na den 21.2.2018
do zasedací místnosti obce na adrese Neplachova 206 v Opatovicích nad Labem od 18:00 hod..
UR 8.02 / 02 / 2018
Rada obce schvaluje v souladu s §102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
program řádného jednání zastupitelstva obce konaného dne 21.2.2018 v níže uvedeném znění:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Zpráva starosty o činnosti rady obce od posledního řádného zasedání zastupitelstva
obce,
Návrh na projednání a schválení územního plánu obce,
Návrh na projednání Stanov Dobrovolného svazku Hradubická labská,
Návrh na projednání vstupu obce do Sdružení místních samospráv ČR,
Návrh na projednání Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti
s Římskokatolickou farností Opatovice nad Labem,
Návrh na projednání Kupní smlouvy s prodávajícím Thorion s.r.o.,
Návrh na vyjádření vlastní pozemku k umístění stavby Modernizace trati Hradec
Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem –
Hradec Králové,
Návrh na uzavření Veřejnoprávní smlouvy s obcí Podůlšany,
Různé.

………………….……………
místostarosta

………………….……………
starosta

