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Usnesení č. UR/12/2018
z jednání dne 13. června 2018
UR 1.01 / 12 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce a obecního úřadu od posledního řádného zasedání
rady obce.
UR 1.02 / 12 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení na jednáních rady obce.
UR 2.01 / 12 / 2018
(098/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 98/2018 s nájemcem společností COMA s.r.o., se
sídlem Masarykova 8, Polička, PSČ: 521 01, IČ: 47471557 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta
k podpisu uvedené nájemní smlouvy.
UR 2.02 / 12 / 2018
(099/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 127/2014 s nájemcem Štěpánkou
Jelenovou, nar. 30.11.1970, trvale bytem Neplachova 152, Opatovice nad Labem na pronájem bytové
jednotky č. 7 v bytovém domě čp. 152, ul. Neplachova, Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce
Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného dodatku k nájemní smlouvě.
UR 2.03 / 12 / 2018
(100/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 152/2014 s nájemcem Jaroslavem
Miškou, nar. 5.01.1953, trvale bytem Mikulcova 215, Opatovice nad Labem na pronájem bytové
jednotky č. 6 v bytovém domě čp. 215, ul. Mikulcova, Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce
Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného dodatku k nájemní smlouvě.
UR 3.04.01 / 12 / 2018
Rada obce bere na vědomí výsledek kontroly místa zpětného odběru a poradenství v oblasti
zpětného odběru elektrozařízení, která byla provedena v souladu se smlouvou o zajištění zpětného
odběru, čl. VII, odst. 1 externím poradcem společnosti ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská
300/60, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 27257843.
UR 3.04.02 / 12 / 2018
Rada obce projednala cenovou nabídku na dodávku a montáž posuvné brány do areálu sběrného dvora a
schvaluje vystavení objednávky dodavateli firmě BAREŠ s.r.o., se sídlem Fučíkova 297, Čeperka,
PSČ: 533 45, IČ: 26003546 za celkovou cenu 50.900,-Kč bez DPH.
UR 3.04.03 / 12 / 2018
Rada obce projednala cenovou nabídku na dodávku a montáž nové kuchyňské linky a schvaluje
vystavení objednávky dodavateli Truhlářství PK, se sídlem Dělnická 384, Pardubice – Černá za Bory,
PSČ: 531 25, IČ: 03713369 za celkovou cenu 42.324,-Kč bez DPH.
UR 3.04.04 / 12 / 2018
Rada obce projednala cenovou nabídku na provedení opravy střešní krytiny včetně klempířských prvků
nad prostorem hasičské zbrojnice a schvaluje vystavení objednávky zhotoviteli Martinu Chramostovi,
místem podnikání Češkova 677, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 88113337 za celkovou cenu 9.400,-Kč bez
DPH.
UR 3.04.05 / 12 / 2018
Rada obce ustanovuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, kontrolu úplnosti, posouzení a
hodnocení nabídek uchazečů pro plnění 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.
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134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek s názvem Dostavba centrálního pavilonu základní školy v
ul. Školní 247 v Opatovicích nad Labem – koordinátor BOZP v níže uvedeném personálním složení:
Věra Holubová, nar. 27.05.1985 člen komise, bytem Pohřebačka 149, Opatovice n/L
Silvie Fidrová, nar. 22.10.1975
člen komise, bytem Kasárenská 86 , Opatovice n/L
Ing. Ludvík Blažek, nar. 11.05.1961
člen komise, bytem Štefánikova 2954, Dvůr Králové n/L
Ing. František Kočí, nar. 04.05.1973
1.náhradník, bytem Pardubická 342, Opatovice n/L
Jiří Novotný, nar. 03.12.1961
2.náhradník, bytem Komenského 343, Opatovice n/L
UR 3.04.06 / 12 / 2018
Rada obce ustanovuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, kontrolu úplnosti, posouzení a
hodnocení nabídek uchazečů pro plnění veřejné zakázky 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 v níže
uvedeném personálním složení:
Ing. Luděk Krmenčík, nar.24.03.1957
člen komise, bytem Husova 105, Pardubice
Věra Holubová, nar. 27.05.1985 člen komise, bytem Pohřebačka 149, Opatovice n/L
Silvie Fidrová, nar. 22.10.1975
člen komise, bytem Kasárenská 86 , Opatovice n/L
Jiří Novotný, nar. 03.12.1961
1.náhradník, bytem Komenského 343, Opatovice n/L
Ing. František Kočí, nar. 04.05.1973
2.náhradník, bytem Pardubická 342, Opatovice n/L
UR 3.04.07 / 12 / 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 Oprava komunikace ve vnitrobloku, Opatovice nad Labem.
UR 3.04.08 / 12 / 2018
Rada obce schvaluje předložený návrh 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 Oprava komunikace ve vnitrobloku, Opatovice nad Labem.
UR 3.04.09 / 12 / 2018
Rada obce ukládá starostovi, aby zaslal výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu pod názvem Oprava komunikace ve vnitrobloku, Opatovice nad Labem těmto níže uvedeným
uchazečům:
COLAS CZ, a. s., P. Jilemnického 21, Hradec Králové, PSČ: 503 01, IČ: 26177005
POPR spol. s r.o., Stavební 1148, Hradec Králové, PSČ: 500 03, IČ: 46509283
EKOSTAV HK s.r.o., Kydlinovská 345,/69a, Hradec Králové, PSČ: 503 01, IČ: 04761553
SKANSKA, a. s., Průmyslová 493, Pardubice, PSČ: 530 03, IČ: 26271303
EUROVIA a.s., Piletická 498, Hradec Králové, PSČ: 503 41, IČ: 45274924
UR 3.04.10 / 12 / 2018
Rada obce ustanovuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, kontrolu úplnosti, posouzení a hodnocení
nabídek uchazečů pro plnění veřejné zakázky pod limitem zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů zadávanou jako zakázku malého rozsahu pod názvem Oprava komunikace ve
vnitrobloku, Opatovice nad Labem v níže uvedeném personálním složení:
Ing. Luděk Krmenčík, nar.24.03.1957
Věra Holubová, nar. 27.05.1985
Silvie Fidrová, nar. 22.10.1975
Jiří Novotný, nar. 03.12.1961
Ing. František Kočí, nar. 04.05.1973

člen komise, bytem Husova 105, Pardubice
člen komise, bytem Pohřebačka 149, Opatovice n/L
člen komise, bytem Kasárenská 86 , Opatovice n/L
1.náhradník, bytem Komenského 343, Opatovice n/L
2.náhradník, bytem Pardubická 342, Opatovice n/L

UR 3.04.11 / 12 / 2018
(119/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy (organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby
investora) s příkazníkem Ing. Vladimírem Špalkem, se sídlem Kampelíkova 798, Hradec Králové Kukleny, PSČ: 500 04, IČ: 11021209 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené
smlouvy.
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UR 6.01 / 12 / 2018
Rada obce projednala jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a schvaluje poskytnutí
finanční dotace z rozpočtu obce Opatovice nad Labem pro rok 2018 těmto žadatelům:
Český kynologický svaz, ZKO Opatovice nad Labem – 578, IČ: 64243184
Český svaz chovatelů, z.s., základní organizace Pohřebačka, IČ: 67440398
Tomáš Miřejovský, nar. 12.7.1978
Radka Konečná, nar. 22.9.1979
Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s., IČ: 25916092
Petr Šrom, nar. 27.4.1974
Jana Lupoměská, nar. 11.4.1970
HBC Opatovice nad Labem, z.s., IČ: 22607587
Občanská beseda v Opatovicích nad Labem z.s., IČ: 64244521
50.000,- Kč
Myslivecký spolek Opatovice nad Labem – Libišany, IČ: 60158735
30.000,- Kč
Renáta Musilová, nar. 9.3.1978
Petr Šafařík, nar. 23.3.1977
Sbor dobrovolných hasičů Opatovice n.L., IČ: 65668472
Kateřina Klempířová, nar. 27.8.1978

10.000,- Kč
7.000,- Kč
3.000,- Kč
8.000,- Kč
11.000,- Kč
5.000,- Kč
1.890,- Kč
8.000,- Kč
8.000,- Kč
1.750,- Kč
20.000,- Kč
8.000,- Kč

UR 6.02 / 12 / 2018
Rada obce projednala jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a doporučuje zastupitelstvu
obce poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Opatovice nad Labem pro rok 2018 níže uvedeným
žadatelům:
AFK Opatovice nad Labem, z.s., IČ: 27015122
TJ Sokol Opatovice nad Labem, z.s., IČ: 42936004
Život na vesnici, z.s., IČ: 22751203

155.000,- Kč
155.000,- Kč
68.050,- Kč

UR 6.03 / 12 / 2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedeného textu usnesení ve věci přijetí
rozpočtového opatření k závěrečnému vyúčtování poskytnuté dotace na investiční akci pod názvem
042_02_64_Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice a Pohřebačka, oprava chodníků
 Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem schvaluje rozpočtové opatření RO 09.

§

Položka
4213
4216

ÚZ

v Kč
6.297.972,95
6.297.972,95

UR 7.01.01 / 12 / 2018
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh dopravního řešení stavby pod názvem Rekonstrukce
komunikace v ulici Mokrá a ukládá starostovi, aby zajistil vypracování pozemkového záborového
elaborátu pro řešení majetkoprávních vztahů.
UR 7.01.02 / 12 / 2018
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh dopravního řešení stavby pod názvem Prodloužení
chodníku podél budovy č.p. 44 v Pohřebačce a ukládá starostovi, aby zajistil vypracování pozemkového
záborového elaborátu pro řešení majetkoprávních vztahů.
UR 7.01.03 / 12 / 2018
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh dopravního řešení stavby pod názvem Rekonstrukce
komunikace v ulici Jozífova.
UR 8.01 / 12 / 2018
Rada obce pověřuje starostu obce svoláním řádného jednání zastupitelstva obce na den 25.6.2018
do zasedací místnosti obce na adrese Neplachova 206 v Opatovicích nad Labem od 18:00 hod..
UR 8.02 / 12 / 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 25.5.2018 v níže uvedeném znění:
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1) Zpráva starosty o činnosti rady obce od posledního řádného zasedání zastupitelstva obce,
2) Návrh na schválení smlouvy o dílo na akci „Dostavba centrálního pavilonu Základní školy
v ulici Školní 247 v Opatovicích nad Labem“,
3) Návrh na projednání odprodeje bytové jednotky č. 228/07 manželům Valdovým,
4) Návrh na projednání finančních záležitostí,
a. návrh na schválení poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 spolku AFK
Opatovice nad Labem,
b. v návrh na schválení poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 spolku TJ Sokol
Opatovice nad Labem,
c. návrh na schválení poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 spolku Život na
vesnici, z.s.,
d. návrh na schválení čerpání úvěrového rámce na akci Dostavba centrálního pavilonu
Základní školy v ulici Školní 247 v Opatovicích nad Labem,
e. návrh na schválení rozpočtového opatření RO 09
5) Návrh na zvolení kandidáta na funkci přísedící soudců Okresního soudu v Hradci Králové
na funkční období 2018 – 2022,
6) Návrh na projednání závěrečného účtu DSO HRADUBICKÁ LABSKÁ,
7) Různé.

………………….……………
místostarosta

………………….……………
starosta

