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Usnesení č. UR/04/2018
z jednání dne 5. března 2018
UR 1.01 / 04 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce a obecního úřadu od posledního řádného zasedání
rady obce.
UR 1.02 / 04 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení na jednáních rady obce.
UR 2.01 / 04 / 2018
(040/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 493180190 o dodávce doplňku Monitor GDPR
k programovému vybavení CODEXIS a jeho AKTUALIZACÍ s poskytovatelem ATLAS
consulting spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, Ostrava, PSČ: 702 00, IČ:62690272 a pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.02 / 04 / 2018
(041/2018)
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedeného návrhu textu usnesení k rozhodnutí
obce o přijetí daru spočívajícího v bezúplatném nabytí nově vzniknuvších pozemků pod stavbou
chodníku v Pohřebačce a to p.p.č. 541/13 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 75m2, p.p.č.
541/14 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 27m2 a p.p.č. 541/15 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 23m2,vše v k.ú. Pohřebačka do svého vlastnictví;
 Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem schvaluje uzavření Darovací smlouvy
č. S/OM/1373/16/MS s dárcem Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125,
Pardubice, PSČ: 532 11, IČ: 70892822 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu
uvedené smlouvy.
UR 2.03 / 04 / 2018
(042/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku smlouvy č. 30/2018 o koupi nemovité věci s prodávajícím J.J.
trvale bytem Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta
k podpisu uvedeného dodatku ke smlouvě.
UR 2.04 / 04 / 2018
(043/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dohody o změně rozsahu věcného břemene s oprávněným Elektrárny
Opatovice, a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ: 532 13, IČ: 28800621 a pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené dohody.
UR 2.05 / 04 / 2018
(044/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k servisní smlouvě č. 00274011/000/2007 ze dne 12.2.2007
s dodavatelem INISOFT s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I – Staré Město, PSČ: 460 01,
IČ: 25417657 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného dodatku.
UR 2.06 / 04 / 2018
(045/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
s dozorem SERVISING s.r.o., se sídlem Piletická 486, Hradec Králové – Věkoše, PSČ: 503 41,
IČ: 25275810 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.07 / 04 / 2018
(046/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem Truck Data Technology s.r.o., se sídlem
Korytná 47/3, Praha 10 – Strašnice, PSČ: 100 00, IČ: 27381269 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla
Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
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UR 3.02.01 / 04 / 2018
Rada obce bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor č.10 na adrese Hradecká 414,
Opatovice nad Labem k datu 1.3.2018 s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců a ukládá starostovi, aby
uveřejnil záměr obce na pronájem uvolněných nebytových prostor před uplynutím výpovědní lhůty.
UR 3.02.02 / 04 / 2018
(051/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 140/2015
uzavřenou s nájemcem Petrem Kašpárkem, místo podnikání Smetanova 234, Opatovice nad Labem,
PSČ: 53345, IČ: 03583660 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného dodatku.
UR 3.02.03 / 04 / 2018
Rada obce neschvaluje z důvodu plánované rekonstrukce budovy na adrese Ke hřišti čp. 163
v Opatovicích nad Labem uveřejnění záměru obce na pronájem stávajících neobsazených nebytových
prostor.
UR 3.02.04 / 04 / 2018
(052/2018)
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor č. 1 na adrese
Hradecká 400, Opatovice nad Labem s panem M. M., trvale bytem Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45
a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené nájemní smlouvy.
UR 3.02.05.01 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje provedení rekonstrukce prostor na adrese Hradecká 414, Opatovice nad Labem
v souladu s předloženou žádostí a technickou dokumentací v celkové hodnotě 386.600,-Kč bez DPH.
UR 3.02.05.02 / 04 / 2018
(053/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu (Nájemní smlouva č. 211/20009) s panem
Tomášem Trojanem, se sídlem Kasárenská 364, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 87262517 a
pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené dohody.
UR 3.02.05.03 / 04 / 2018
(054/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu (Nájemní smlouva č. 161/2012) s panem
Tomášem Trojanem, se sídlem Kasárenská 364, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 87262517 a
pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené dohody.
UR 3.02.05.04 / 04 / 2018
(055/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č.55/2018 na provedení rekonstrukce prostor na adrese
Hradecká 414, Opatovice nad Labem se zhotovitelem Tomášem Trojanem, se sídlem Kasárenská 346,
Opatovice nad Labem, IČ: 87262517 v souladu s předloženou žádostí a technickou dokumentací
v celkové hodnotě 386.600,-Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu
uvedené smlouvy.
UR 3.02.05.05 / 04 / 2018
(056/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dohody o narovnání č.56/2018 s účastníkem Tomášem Trojanem, se
sídlem Kasárenská 346, Opatovice nad Labem, IČ: 87262517, jejímž předmětem je vzájemné
vypořádání závazků z titulu provedení díla dle smlouvy č. 55/2018 na adrese Hradecká 414, Opatovice
nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené dohody.
UR 3.02.05.06 / 04 / 2018
(057/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č.57/2018 s nájemcem Tomášem Trojanem, se sídlem
Kasárenská 346, Opatovice nad Labem, IČ: 87262517na pronájem nebytových prostor na adrese
Hradecká 414, Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené
dohody.
UR 3.02.01 / 04 / 2018
(047/2018)
Rada obce z důvodu plánované rekonstrukce budovy čp. 163 schvaluje převod stávající platné nájemní
smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 6 na adrese Ke hřišti 163, Opatovice nad Labem s nájemcem
Hradecká kartonážka s.r.o., se sídlem Lesní 452, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 27487571 na
bytovou jednotku č. 1 na adrese Pardubická 160, Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing.
Pavla Kohouta k podpisu nové nájemní smlouvy.
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UR 3.02.02 / 04 / 2018
Rada obce bere na vědomí novou žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 208/2014 na pronájem bytové
jednotky č. 3 na adrese Hradecká 380, Opatovice nad Labem k datu 31.5.2018 a ukládá starostovi, aby
uveřejnil podmínky výběrového řízení na pronájem výše uvedeného bytu ve smyslu §39 zákona
128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.
UR 3.04.01 / 04 / 2018
(048/2018)
Rada obce projednala předložené cenové nabídky na provedení díla Odstranění havarijního stavu
veřejného osvětlení v ulici Pardubická v obci Opatovice nad Labem a pověřuje starostu k rozhodnutí o
uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem Elektro Kohout s.r.o., se sídlem Urbanice 101, Lhota pod
Libčany, PSČ: 503 27, IČ: 28774558 za celkovou smluvní cenu 753.675,-Kč bez DPH.
UR 3.04.02 / 04 / 2018
(049/2018)
Rada obce projednala předložené cenové nabídky na provedení díla Rekonstrukce veřejného osvětlení
v ulici K Rybníčkům v Opatovicích nad Labem a pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Smlouvy o
dílo s dodavatelem Elektro Kohout s.r.o., se sídlem Urbanice 101, Lhota pod Libčany, PSČ: 503 27,
IČ: 28774558 za celkovou smluvní cenu 142.959,-Kč bez DPH.
UR 3.04.03 / 04 / 2018
(050/2018)
Rada obce projednala předloženou cenovou nabídku na zajištění opravy narušených částí krovu objektu
OPAT – HAVARIJNÍ STAV VĚŽE – Hradecká 151, Opatovice nad Labem a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo 2018-002-015 se zhotovitelem REVIST, s.r.o., se sídlem Kurzova 2202/20, Praha 5,
PSČ: 155 00, IČ: 24815756 za celkovou cenu 72.559,68 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Ing.
Pavla Kohouta k podpisu smlouvy o dílo.
UR 3.04.04 / 04 / 2018
Rada obce projednala a schvaluje text Výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na služby
zadávané jako zakázka malé hodnoty v uzavřené výzvě dle Přílohy č. 3 Obecných pravidel pro žadatele
a příjemce, mimo režim zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem Dostavba
centrálního pavilonu základní školy v ul. Školní 247 v Opatovicích nad Labem – Výkon TDI.
UR 3.04.05 / 04 / 2018
Rada obce ukládá starostovi, aby zaslal text Výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na
služby zadávané jako zakázka malé hodnoty v uzavřené výzvě dle Přílohy č. 3 Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce, mimo režim zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem
Dostavba centrálního pavilonu základní školy v ul. Školní 247 v Opatovicích nad Labem – Výkon TDI
těmto níže uvedeným uchazečům:
1. DABONA s.r.o., IČ: 64826996
se sídlem Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou, PSČ: 516 01
2. INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČ: 27472493
se sídlem Horská 634, Trutnov, PSČ: 541 01
3. STORMEN, spol. s r.o., IČ: 25073371
se sídlem Českomoravská 18/142, Praha 9 – Vysočany, PSČ: 190 00
UR 3.04.06 / 04 / 2018
Rada obce ustanovuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, kontrolu úplnosti, posouzení a
hodnocení nabídek uchazečů podaných v rámci obeslané Výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné
zakázky na služby zadávané jako zakázka malé hodnoty v uzavřené výzvě dle Přílohy č. 3 Obecných
pravidel pro žadatele a příjemce, mimo režim zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek
s názvem Dostavba centrálního pavilonu základní školy v ul. Školní 247 v Opatovicích nad Labem –
Výkon TDI v níže uvedeném personálním složení:
Ing. Lucie Navrátilová předsedkyně komise,
Jiří Novotný, člen komise
Ing. František Kočí, člen komise
Ing. Luděk Krmenčík,1.náhradník
Věra Holubová 2.náhradník
Ivo Menčík, 3.náhradník
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UR 3.04.07 / 04 / 2018
Rada obce projednala a schvaluje text Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
v zadávacím řízení na zhotovitele zakázky a Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce pod limitem
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou jako zakázku
malého rozsahu pod názvem Změna účelu užívání se stavebními úpravami Lékařského domu.
UR 3.04.08 / 04 / 2018
(058/2018)
Rada obce projednala předloženou cenovou nabídku na výmalbu společných prostor v bytovém domě.
Mikulcova čp. 215 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Romanem Šimunem, místo
podnikání Třebovská 541, Ústí nad Orlicí – Hylváty, PSČ: 562 03, IČ: 73651842 za celkovou cenu
131.834,74 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu smlouvy o dílo.
UR 3.04.09 / 04 / 2018
(059/2018)
Rada obce projednala předloženou cenovou nabídku na realizaci zeleně v ulici Nyklíčkova a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. Ivonou Kubínovou, místo podnikání Pohřebačka 11,
Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 73669521 za celkovou cenu 214.320,00 Kč bez DPH a
pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu smlouvy o dílo.
UR 3.05.01 / 04 / 2018
Rada obce neschvaluje uveřejnění záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 397/3 v k.ú. Opatovice
nad Labem z důvodu připravované realizace stavby pod názvem Chodník ulice Hradecká, I. etapa
v letošním roce.
UR 3.05.02 / 04 / 2018
Rada obce projednala návrhu obsahu záměru obce vypracovaného a předkládaného advokátní kanceláří
KVB advokátní kancelář s.r.o.; jehož uveřejnění je nutné před uzavřením Dohody o umožnění
doplňujícího přístupu k pozemkům p.č. 369/9 a 369/23 v k.ú. Opatovice nad Labem s MUDr. J. S.
bytem Hradec Králové, PSČ: 500 12 a ukládá starostovi, aby tento záměr obce uveřejnit na elektronické
a úřední desce obce.
UR 4.01 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice, se sídlem
UR 4.02 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje převedení hospodářského výsledku mateřské školy za rok 2017 do rezervního
fondu v souladu s §30, odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v celkové výši 1.584,12 Kč.
UR 4.03 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů předložený návrh
rozpočtu (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace Mateřská škola Opatovice nad Labem, okres
Pardubice, IČ: 70986436 na kalendářní rok 2018.
UR 4.04 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů předložený návrh
střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na
který je sestavován rozpočet) příspěvkové organizace Mateřská škola Opatovice nad Labem, okres
Pardubice, IČ: 70986436 na období let 2019-2020.
UR 4.03 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje Zprávu o auditu bezpečnosti práce a požární ochrany provedeného
u příspěvkové organizace obce Mateřské školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice, se sídlem
Ke Hřišti 163, PSČ: 533 45, Opatovice nad Labem, IČ: 70986436 ke dni 22.01.2018.
UR 5.01 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje účetní závěrku Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice, se sídlem
Školní 247, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 60158387 za rok 2017 bez připomínek.
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UR 5.02 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje převedení hospodářského výsledku základní školy za rok 2016 do rezervního
fondu v souladu s §30, odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v celkové výši 63.286,35 Kč.
UR 5.03 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů předložený návrh
rozpočtu (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace Základní škola Opatovice nad Labem, okres
Pardubice, IČ: 60158387 na kalendářní rok 2018.
UR 5.04 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů předložený návrh
střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na
který je sestavován rozpočet) příspěvkové organizace Základní škola Opatovice nad Labem, okres
Pardubice, IČ: 60158387 na období let 2019-2020.
UR 5.05 / 04 / 2018
Rada obce na základě § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.
128/2000
Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje s účinností od 1.8.2018 pana Mgr.
Hynka Kalhouse, nar. 14.3.1961, bytem Brozany 111, Staré Hradiště , PSČ: 533 52 pro výkon činnosti
ředitele Základní školy Opatovice nad labem, okres Pardubice, IČ: 60158387.
UR 5.06 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje Zprávu o auditu bezpečnosti práce a požární ochrany provedeného
u příspěvkové organizace obce Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice, se sídlem
Školní 247, PSČ: 533 45, Opatovice nad Labem, IČ: 60158387 ke dni 22.01.2018.
UR 6.01 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO 03.
6.02 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje cenu:

za pronájem odpadové nádoby na svoz bioodpadu ve výši 121,-Kč vč. DPH/rok
UR 6.03 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje cenu za odprodej palivového dříví ve výší 500,-Kč vč. DPH./m3.
UR 6.04 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje cenu za odprodej dřevní štěpky ve výší 600,-Kč vč. DPH./m3.
UR 6.05 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích,
se sídlem Boženy Vikové Kunětické 2011, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 72496991.
UR 7.01.01 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje podání žádosti obce o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu
Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Opatovice nad Labem na rok 2018.
UR 7.01.02 / 04 / 2018
(60/2018)
Rada obce schvaluje předložený návrh Smlouvy o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů
obce Opatovice nad Labem od advokátní kanceláře KVB s.r.o., vypracovaný dle § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a ukládá starostovi, aby zajistil neprodleně ve
spolupráci s velitelem jednotky JSDH Opatovice nad Labem podpisy jednotlivých členů jednotky.
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UR 7.02 / 04 / 2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedeného textu usnesení pro projednání a
schválení návrhu Studie o zřízení muzea v Opatovicích nad Labem:
 Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje předložený návrh Studie o zřízení muzea
v Opatovicích nad Labem vypracovaný Letopiseckou komisí obce Opatovice nad Labem.
UR 7.03 / 04 / 2018
Rada obce projednala a schvaluje nabídku od společnosti TextilEco a.s. se sídlem Palackého 715/15,
Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 28101766 na spolupráci obce na dlouhodobém charitativním
projektu spočívající ve sběru použitých oděvů, obuvi hraček prostřednictvím bílých kontejnerů a
pověřuje starostu, aby vyžádal od společnosti návrh smlouvy na zajištění vzájemné spolupráce.
UR 7.04 / 04 / 2018
Rada obce schvaluje předložený Návrh dopravního značení na úpravu stávajícího dopravního značení
v Karlíně podél Opatovického kanálu v Opatovicích nad Labem a pověřuje starostu podáním podnětu
k vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na příslušný silniční správní úřad.
UR 7.05 / 04 / 2018
Rada obce projednala návrh starosty a schvaluje zasedací místnost obce na adrese Neplachova 206
v Opatovicích nad Labem jako oddávací místo obce.
UR 7.06 / 04 / 2018
Rada obce projednala dotační podmínky stanovené Státním fondem rozvoje bydlení pro čerpání finanční
podpory z programu regenerace sídlišť a pověřuje starostu zpracováním žádosti o poskytnutí finanční
podpory z tohoto programu na připravovaný investiční projekt 042_00_23_Revitalizace sídliště v obci,
rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku.

………………….……………
místostarosta

………………….……………
starosta

