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Usnesení č. UR/11/2018
z jednání dne 6. června 2018
UR 1.01 / 11 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce a obecního úřadu od posledního řádného zasedání
rady obce.
UR 1.02 / 11 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení na jednáních rady obce.
UR 2.01 / 11 / 2018
(095/2018)
Rada obce schvaluje uzavření návrhu Smlouvy o zpracování osobních údajů k produktům a službám
s licenčním číslem 02010 se zpracovatelem společností Triada spol. s r.o. , se sídlem U Svobodárny 12,
Praha 9, PSČ: 43871020 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené Smlouvy o
zpracování osobních údajů k produktům a službám s licenčním číslem 02010.
UR 3.04.01 / 11 / 2018
Rada obce na základě předloženého Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, s názvem Dostavba centrálního
pavilonu základní školy v ul. Školní 247 v Opatovicích nad Labem rozhodla, že nabídka podaná pod č.
2 od účastníka RONELI SE, se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00, IČ:
29316731 s nabídkovou cenou 45.194.930,69 Kč bez DPH splňuje podmínky výběrového řízení.
UR 3.04.02 / 11 / 2018
(093/2018)
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedeného textu usnesení ve věci vyhodnocení
výběrového řízení na dodavatele stavby pod názvem Dostavba centrálního pavilonu základní školy v ul.
Školní 247 v Opatovicích nad Labem:
 Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 93
s vítězným uchazečem RONELI SE, se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3 – Žižkov,
PSČ: 130 00, IČ: 29316731 s nabídkovou cenou 45.194.930,69 Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu smlouvy o dílo.
UR 3.04.03 / 11 / 2018
Rada obce na základě předloženého Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
Výzvy k podání nabídky – zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
zadanou dle dokumentu Zadávaní veřejných zakázek v Operačním programu Životního prostředí pro
období 2014-2020, a dle obecných zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění s názvem obec Opatovicích nad Labem - Dodávka kolového stroje
pro manipulaci s bioodpady rozhodla, že nabídka podaná pod č. 1 od účastníka TLAMKA s.r.o., se
sídlem Na Chmelnici 2409/52, Boskovice, PSČ: 680 01, IČ: 02413752 s nabídkovou cenou 1.397.800,Kč bez DPH nesplňuje podmínky výběrového řízení.
UR 3.04.04 / 11 / 2018
Rada obce na základě předloženého Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
Výzvy k podání nabídky – zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
zadanou dle dokumentu Zadávaní veřejných zakázek v Operačním programu Životního prostředí pro
období 2014-2020, a dle obecných zásad stanovených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění s názvem obec Opatovicích nad Labem - Dodávka kolového stroje
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pro manipulaci s bioodpady rozhodla, že nabídka podaná pod č. 3 od účastníka KEŘKA s.r.o., se sídlem
Fáblovka 518, Pardubice, PSČ: 533 52, IČ: 64791033 s nabídkovou cenou 1.398.900,- Kč bez DPH
splňuje podmínky výběrového řízení.
UR 3.04.05 / 11 / 2018
(094/2018)
Rada obce pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Kupní smlouvy s vítězným uchazečem
KEŘKA s.r.o., se sídlem Fáblovka 518, Pardubice, PSČ: 533 52, IČ: 64791033 s nabídkovou cenou
1.398.900,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu kupní smlouvy.
UR 3.04.06 / 11 / 2018
Rada obce schvaluje zpracování žádosti v souladu s předloženou cenovou nabídkou od společnosti
TNT Consulting, s.r.o. se sídlem Dobronická 1257, Praha 4, PSČ: 148 00, IČ: 25528114 na poskytnutí
dotace od Ministerstva vnitra ČR z programu Dotace pro jednotky SDH obcí v rámci uveřejněné výzvy
pod názvem Pořízení nového dopravního automobilu na pořízení nového dopravního automobilu pro
jednotku JSDH obce Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce podáním této žádosti.
UR 3.04.07 / 11 / 2018
Rada obce schvaluje zpracování žádosti v souladu s předloženou cenovou nabídkou od společnosti
TNT Consulting, s.r.o. se sídlem Dobronická 1257, Praha 4, PSČ: 148 00, IČ: 25528114 na poskytnutí
dotace od Ministerstva vnitra ČR z programu Dotace pro jednotky SDH obcí v rámci uveřejněné výzvy
pod názvem Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice na výstavbu požární zbrojnice pro jednotku
JSDH obce Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce podáním této žádosti.
UR 3.05.01 / 11 / 2018
Rada obce projednala vydané usnesení o zastavení řízení č.j. V-6552/2018-606 vydané Katastrálním
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice a rozhodla, o uveřejnění nového
adresného záměru na prodej bytové jednotky č.228/7 v budově čp. 228 a čp. 229 na pozemcích parc. č.
st. 246 a st. 247 uvedené na LV 10101 a spoluvlastnického podílu ve výši 7230/107615 na společných
částech domu a na pozemcích st. 246 a st. 247 uvedených na LV 720, vše v katastrálním území
Opatovice nad Labem manželům Petře a Jaroslavu Valdovým.
UR 3.05.02 / 11 / 2018
(093/2018)
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedených textů usnesení ve věci odprodeje
bytové jednotky č.228/7 v budově čp. 228 a čp. 229 na pozemcích parc. č. st. 246 a st. 247 uvedené na
LV 10101 a spoluvlastnického podílu ve výši 7230/107615 na společných částech domu a na pozemcích
st. 246 a st. 247 uvedených na LV 720, vše v katastrálním území Opatovice nad Labem manželům Petře
a Jaroslavu Valdovým:
 Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem schvaluje revokaci přijatého usnesení pod bodem č. U
3.01.01/05/2017 ze dne 21.9.2017.
 Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej bytové jednotky č. 228/07 v budově čp. 228 a čp. 229 na
pozemcích parc. č. st. 246 a st. 247 uvedené na LV 10101 a spoluvlastnického podílu ve výši
7230/107615 na společných částech domu a na pozemcích st. 246 a st. 247 uvedených na LV 720,
vše v katastrálním území Opatovice nad Labem za minimální kupní cenu ve výši 765.000,-Kč
stávajícímu nájemci manželům Petře Valdové, nar. 30.4.1975 a Ing. Jaroslavu Valdovi,
nar. 30.9.1969, oba trvale bytem Dvořákova 228, Opatovice nad Labem.
UR 4.01 / 11 / 2018
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy
projektu Pořízení decentrální vzduchotechniky do mateřské školy v Opatovicích nad Labem.
UR 4.02 / 11 / 2018
Rada obce schvaluje zpracování a následné podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na navýšení
kapacity zařízení pro děti předškolního věku z Integrovaného regionálního programu z rámci
připravované výzvy pod názvem Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.
UR 4.03 / 11 / 2018
(097/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-18-197 (poradenská a analytické a
konzultační služby) s příkazníkem RPA Dotace, s.r.o., se sídlem Koutného 2269/3, Brno, PSČ: 628 00,
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IČ: 01399357 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy
UR 4.04 / 11 / 2018
(096/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-18-198 (organizace výběrového řízení na
technický dozor investora) 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 5.01 / 11 / 2018
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení přípravy
projektu Pořízení decentrální vzduchotechniky do základní školy v Opatovicích nad Labem pro
1.stupeň.
UR 6.01 / 11 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu obce k datu 31.05.2018.
UR 6.02 / 08 / 2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO 08 (Příloha č.2) v návaznosti na konečné vyúčtování
investiční akce pod názvem 042_02_64_Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice a Pohřebačka
- oprava chodníků.
UR 7.01 / 11 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o svolání řádné valné hromady Dobrovolného svazku obcí
HRADUBICKÁ LABSKÁ na den 21. 6. 2018 od 16:00 hodin do klubovny u fotbalového hřiště ve
sportovním areálu ve Vysoké nad Labem, PSČ: 503 31.
UR 7.02 / 11 / 2018
Rada obce projednala předloženou dokumentaci pod názvem Změna č. 1 územního plánu Libišany Návrh změny územního plánu pro společné jednání a konstatuje, že nemá žádných námitek ani
připomínek proti navrhované změně č. 1 územního plánu Libišany.
UR 7.03 / 11 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty ve věci upřesnění nabídky ze strany Agrodružstva Klas
Křičeň k učiněné nabídce obce na možnou směnu pozemků ve vlastnictví Obce Opatovice nad Labem
za prodávaný Opatovický písník ve vlastnictví Agrodružstva Klas Křičeň a ukládá starostovi, aby
zajistil vypracování znaleckých posudků na dotčené pozemky obce včetně ocenění pozemků ve
vlastnictví Agrodružstva Klas Křičeň.

………………….……………
místostarosta

………………….……………
starosta

