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Usnesení č. UR/16/2018
z jednání dne 13. srpna 2018
UR 1.01 / 16 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce a obecního úřadu od posledního řádného zasedání
rady obce.
UR 1.02 / 16 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení na jednáních rady obce.
UR 2.01 / 16 / 2018
(124/2018)
Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č.4 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. PAA-V-38/2017 ze dne 26.4.2017 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 3.04.01 / 16 / 2018
Rada obce ukládá starostovi, aby zajistil vypracování zadávací dokumentace 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 - konektivita
UR 3.04.02 / 16 / 2018
Rada obce ukládá starostovi, aby zajistil vypracování zadávací dokumentace 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 – nábytek a
doplňky interiéru.
UR 3.05.01 / 16 / 2018
Rada obce schvaluje uveřejnění záměru obce na pronájem nebytových prostor č. 17 – sklep (místnost
03), které jsou součástí domu č.p. 151, ul. Hradecká o celkové výměře 67,52m2.
UR 5.01 / 16 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o vydaném Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického
kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, pod č.j. KrÚ 49431/2018 ze dne
10.7.2018 ve věci navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školském zařízení na 390
s účinností od 1.9.2018.
UR 5.02 / 16 / 2018
Rada obce uděluje souhlas Základní škole Opatovice nad Labem, okres Pardubice, IČ: 60158387 s
přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
poskytovaného v rámci projektu obědy pro děti.
UR 5.03 / 16 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o průběhu realizace stavby pod názvem Dostavba
centrálního pavilonu základní školy a ve věci přípravy podkladů pro zajištění informovanosti občanů
s ohledem na zajištění bezpečnosti pohybujících se osob po areálu základní školy.
UR 6.01 / 16 / 2018
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu obce k datu 31.07.2018.
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UR 6.02 / 16 / 2018
Rada obce bere na vědomí schválení žádosti obce Ministerstvem životního prostředí ČR o prodloužení
termínu pro doložení podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt pod
názvem Efektivní nakládání s odpady v obci Opatovice nad Labem, registrační číslo projektu
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16.041/0003217.
UR 6.03 / 16 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o doručeném oznámení od Krajského úřadu Pardubického
kraje, finančního odboru ve věci zahájení přezkumu hospodaření obce za rok 2018 dnem 24.10.2018.
UR 6.04.01 / 16 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o stanovených požadavcích od České spořitelny a.s., které
stanovila za účelem uvolnění finančních prostředků z úvěrového rámce na financování investiční akce
obce pod názvem Dostavba centrálního pavilonu v základní škole a ukládá starostovi, aby vypracoval a
následně předložil zástupci České spořitelny a.s. Žádost na změnu smluvních podmínek Smlouvy o
úvěru č. 10159/17/LCD včetně požadovaných příloh a následně předložil k projednání radě obce novou
výzvu k podání nabídky na poskytnutí investičního úvěrového rámce.
UR 6.04.02 / 16 / 2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedeného textu usnesení ve věci přijetí
změny smluvních podmínek uzavřené smlouvy o úvěru č. 10159/17/LCD (úvěrový rámec):
 Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem schvaluje zkrácení doby splatnosti, a to do data
31.12.2020. Důvodem je předpoklad vyčerpání úvěrového rámce nejpozději do začátku roku 2019
a následovat bude úplné splacení na základě obdržené dotace.
 Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem schvaluje umožnění čerpání úvěrového rámce na akci
pod názvem Dostavba centrálního pavilonu v základní škole, a to ve smyslu předfinancování dotací
včetně refinancování již případně zaplacených nákladů.
 Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem schvaluje umožnění úhrady vlastních zdrojů na akci pod
názvem Dostavba centrálního pavilonu v základní škole až v průběhu akce tj. ne před čerpáním
úvěru neboť finanční prostředky budou alokovány v rozpočtu roku 2019.


Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem pověřuje starostu obce k rozhodnutí o uzavření
smluvního Dodatku ke smlouvě o úvěru č. 10159/17/LCD s Českou spořitelnou a.s. v souladu
s výše uvedenými a schválenými podmínkami.
UR 6.05 / 16 / 2018
Rada obce ukládá starostovi, aby předal veškeré podklady a pověřil právní kancelář KVB advokátní
kancelář s.r.o. zajištěním pohledávky na bytové jednotce č.9 na bytovém domě č.p. 380, ul. Hradecká,
Opatovice nad Labem včetně žaloby na vyklizení bytu.
UR 7.01 / 16 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o svolání řádné valné hromady Dobrovolného svazku obcí
HRADUBICKÁ LABSKÁ na den 11.09.2018 od 16:00 hodin do salonku Penzionu Hubert ve Vysoké
nad Labem č.p. 202, PSČ: 503 31.
UR 7.02 / 16 / 2018
Rada obce projednala žádost pana L.K. trvale bytem Opatovice nad Labem
o prodej pozemku par.č. 27/4, k.ú. Opatovice nad Labem o celkové výměře 158m2 z majetku obce a
ukládá starostovi, aby zadal vypracování geometrického plánu v souladu se schválenou projektovou
dokumentaci stavby pod názvem Oprava komunikace ulice Mokrá, na kterou byl vydán dne 23.7.2018
Magistrátem města Pardubic, odborem dopravy Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru –
oprava komunikace ulice Mokrá (č.j. OD5.1/54864/18/Mc, S 7/18).
UR 7.03 / 16 / 2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedeného textu usnesení ve věci vydání
Obecně závazné vyhlášky obce Opatovice nad Labem č. 1/2018 o regulaci provozování hazardních her,
jejímž předmětem je omezit společenská rizika vyplývající z provozování některých hazardních her,
které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem a které mají škodlivý vliv na
jejich účastníky a osoby jim blízké, osoby sociálně vyloučené, děti, mladistvé a seniory. Cílem této
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vyhlášky je umožnit pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků obce Opatovice nad Labem a
zároveň vytvořit příznivé podmínky pro život v obci
 Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Opatovice nad
Labem č. 1/2018 o regulaci provozování hazardních her.
UR 7.03 / 16 / 2018
Rada obce ukládá starostovi, aby s odvoláním na ustanovení § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) požádal úřad územního
plánování příslušného podle § 6 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona o stanovisko k navrhované
změně
UR 8.01 / 16 / 2018
Rada obce pověřuje starostu obce svoláním řádného jednání zastupitelstva obce na den 23. 8. 2018
do zasedací místnosti obce na adrese Neplachova 206 v Opatovicích nad Labem od 19:00 hod..
UR 8.02 / 16 / 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 23.8.2018 v níže uvedeném znění:

1) Zpráva starosty o činnosti rady obce od posledního řádného zasedání zastupitelstva obce,
2) Návrh na projednání a schválení změny smluvních podmínek smlouvy o úvěru
č. 10159/17/LCD s Českou spořitelnou a.s.
3) Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky obce Opatovice nad Labem č. 1/2018 o
regulaci provozování hazardních her.
4) Různé.

………………….……………
místostarosta

………………….……………
starosta

