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Usnesení č. UR/08/2018
z jednání dne2. května 2018
UR 1.01 / 08 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce a obecního úřadu od posledního řádného zasedání
rady obce.
UR 1.02 / 08 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení na jednáních rady obce.
UR 2.01 / 08 / 2018
Rada obce schvaluje uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. PAA-VZ-38/2018 s úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25,
Praha 7, PSČ: 170 00, IČ: 72496991 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené
smlouvy.
UR 2.02 / 08 / 2018
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování prací a služeb s dodavatelem
PROSET s.r.o., se sídlem Pražská 179, Pardubice – Popkovice, PSČ: 530 06, IČ: 27525252 a pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.03 / 08 / 2018
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PAA-VZ-38/2017 s úřadem práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7, PSČ: 170 00, IČ: 72496991 a pověřuje starostu obce Ing.
Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
UR 2.04 / 08 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o účinnosti nových Obchodních podmínek č.1/2018
k 1.06.2018 k obchodním smlouvám na dodávku tepla uzavřených s dodavatelem Elektrárny
Opatovice a.s., se sídlem Pardubice 2, Opatovice nad Labem, PSČ: 532 13, IČ: 28800621.
UR 2.05 / 08 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o účinnosti nové přílohy č.1 ke smlouvě č. 2014/005
uzavřenou s firmou Vema, a.s. se sídlem Brno-sever, Lesná, Okružní 871/3a, PSČ 638 00, IČ:
26226511.
UR 3.04.01 / 08 / 2018
Rada obce ukládá starostovi, aby zajistil vypracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce pod
limitem zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou jako
zakázku malého rozsahu pod názvem Chodník ulice Hradecká, Opatovice nad Labem, I. etapa v souladu
se zaslaným upozorněním od Státního fondu dopravní infrastruktury pro žadatele o příspěvek z rozpočtu
SFDI pro rok 2018.
UR 3.04.02 / 08 / 2018
Rada obce schvaluje text Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku pod
limitem zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou jako
zakázku malého rozsahu pod názvem Správa bytového fondu v Opatovicích nad Labem
UR 3.04.03 / 08 / 2018
Rada obce projednala předloženou nabídku na dodávku komunálního vysavače Gluttoin 2211E od
dodavatele HAITECOCZ s.r.o., se sídlem Na Štěpnici 485, Ústí nad Orlicí, PSČ: 562 01, IČ: 25922190
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a pověřuje starostu, aby projednal s prodejcem možnou změnu technickým parametrů u nabízeného
komunálního vysavače a vyzval prodejce k předložení návrhu kupní smlouvy.
UR 3.04.04 / 08 / 2018
Rada obce ukládá starostovi, aby zajistil vypracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce pod
limitem zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávanou jako
zakázku malého rozsahu pod názvem Rekonstrukce lékařského domu pro účely rozšíření mateřské
školy.
UR 3.04.05 / 08 / 2018
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 6//2017 ze dne 2.1.2017 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 uvedené smlouvy.
UR 3.05.01 / 08 / 2018
Rada obce schvaluje uveřejnění záměru obce Opatovice nad Labem ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1
zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů na pronájem nebytových prostor v BD na
adrese Hradecká 381 v Opatovicích nad Labem výměře 4,70*2,24m za cenu 25,-Kč/m2/měsíc
UR 3.05.02 / 08 / 2018
Rada obce schvaluje uveřejnění adresného záměru obce Opatovice nad Labem ve smyslu ustanovení
§ 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů na odprodej majetkového
podílu obce k pozemku parc. č. 535/14 v k.ú. Pohřebačka o výměře 11m2.
UR 5.01 / 08 / 2018
Rada obce projednala a prozatím odkládá uzavření Smlouvy o zpracování žádosti o dotaci a manažerské
řízení přípravy projektu Pořízení decentrální vzduchotechniky do základní školy v Opatovicích nad
Labem.
UR 6.01 / 08 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu obce k datu 30.04.2018.
UR 6.02 / 08 / 2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedených návrhů textů finančnímu
hospodaření obce:
 Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem projednalo a schvaluje předložený návrh Střednědobého
výhledu rozpočtu Opatovic nad Labem na období 2019 – 2023.
 Zastupitelstvo obce projednalo důvodovou zprávu a podle §17 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů

I.

bere na vědomí
1. zprávu ve věci závěrečného účtu obce Opatovice nad Labem za rok 2017
2. výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 provedeného podle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb. a konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě
chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.
3. výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Opatovice nad Labem, okres
Pardubice za rok 2017 provedený podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a
konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo
za důsledek nesprávné použití finančních prostředků
4. výsledek kontroly hospodaření Základní škola Opatovice nad Labem, okres
Pardubice, za rok 2017 provedené podle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. a
konstatuje, že nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů, které by mělo
za důsledek nesprávné použití finančních prostředků
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schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Opatovice nad
Labem bez výhrad.
schvaluje účetní závěrku obce Opatovice nad Labem, IČ 00274011 za rok 2017. O
úkonu schválení sepsalo zastupitelstvo obce „Protokol o schvalování účetní
závěrky“, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2017 a souhlasí s převodem zůstatku
sociálního fondu na rok 2018.

UR 6.03 / 08 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o vydání potvrzení o zániku zástavního práva
č.j. UZSVM/HPU/1236/2018-HPUM Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 128 00, odloučené pracoviště Hradec Králové.
k bytovým jednotkám obce na adrese Dvořákova 228 – 229 v Opatovicích nad Labem.
UR 6.04 / 08 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o zastavení řízení o povolení vkladu zástavního práva a
zákazu zcizení nebo zatížení k nemovitostem pozemek parc.č. 385/2, k.ú. Opatovice n/L a, pozemek
parc.č. St. 188, k.ú. Opatovice n/L, pozemek par.č. 385/4 k.ú. Opatovice n/L, v k.ú. Opatovice n/L na
základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. zák. o zákazu zcizení č. 600/09865/17/2/01 ze
dne 23.1.2018 jehož účastníky jsou Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, Nusle, PSČ:
140 00 Praha 4; obec Opatovice nad Labem, IČ: 00274011, Pardubická 160, Opatovice n/L, PSČ: 533
45, IČ: 00274011 vedeném pod sp.zn. V-4229/2018-606 podle § 66, odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004
Sb., správní řád.
UR 7.01 / 08 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o vydaném usnesení Městského soudu v Brně ve věci
stanovení mediátorky JUDr. Martiny Doležalové, PhD., se sídlem U Průhonu 5, Praha 7, PSČ: 170 00
v soudním řízení o 4.500.000,-Kč s KRÁLOVSKOU ZEMSKOU s.r.o..
UR 7.02 / 08 / 2017
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o svolání řádné valné hromady společnosti Vodovody a
kanalizace Pardubice, představenstvem akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na
den 17. 5. 2018 v 9:30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o., Gorkého 2573, 530 02
Pardubice.
UR 7.03 / 08 / 2018
Rada obce bere na vědomí vyjádření žalované ke svědecké výpovědi MUDr. Jiřího Skalického.
UR 7.04 / 08 / 2018
Rada obce ukládá starostovi, aby zadal u Advokátní kanceláře KVB s.r.o. vypracování návrhu
smluvního dokumentu, na převod sportovního areálu do majetku AFK Opatovice nad Labem, z.s..
UR 7.05 / 08 / 2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedených návrhů textů finančnímu hospodaření
obce:
 Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem stanovuje v souladu s § 68, odst. 1, zákona č. 128/2000
Sb., o obcích počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 v počtu 15členů.
UR 8.01 / 08 / 2018
Rada obce pověřuje starostu obce svoláním řádného jednání zastupitelstva obce na den 17.5.2018
do zasedací místnosti obce na adrese Neplachova 206 v Opatovicích nad Labem od 18:00 hod..
UR 8.02 / 082 / 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)

Zpráva starosty o činnosti rady obce od posledního řádného zasedání zastupitelstva obce,
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8)
9)
10)
11)
12)
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Návrh na schválení střednědobého výhledu rozpočtu Opatovic nad Labem s analýzou
financí a ratingem,
Návrh na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2017,
Návrh na přijetí dotace na realizaci projektu „Dostavba centrálního pavilonu Základní
školy v ulici Školní 247 v Opatovicích nad Labem“,
Návrh na schválení darovací smlouvy s Pardubickým krajem,
Návrh na schválení darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s Římskokatolickou
farností Opatovice nad Labem,
Návrh na schválení darovací smlouvy s Římskokatolickou farností – děkanstvím Hradec
Králové I,
Návrh na schválení darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Opatovice nad Labem,
Návrh na koupi pozemku p.č. 395/1, p.č. st. 562, k.ú. Opatovice nad Labem,
Návrh na zvolení kandidáta na funkci přísedící soudců Okresního soudu v Hradci Králové
na funkční období 2018 – 2022,
Návrh na schválení Studie o zřízení muzea v Opatovicích nad Labem,
Různé.

………………….……………
místostarosta

………………….……………
starosta

