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Usnesení č. UR/07/2019
z jednání rady obce konané dne 1. dubna 2019
UR 1.01 / 07 / 2019

Rada obce schvaluje zprávu starosty o plnění přijatých usnesení radou obce.
UR 7.03 / 22 / 2018

trvá

UR 2.03.01 / 24 / 2018

trvá

UR 6.01 / 02 / 2019

podklady zařazeny na jednání zastupitelstva /č. 01/2019/

UR 7.01 / 02 / 2019

trvá

UR 5.05 / 03 / 2019

trvá

UR 6.04 / 03 / 2019

trvá

UR 2.01.03 / 04 / 2019

trvá

UR 2.01.04 / 04 / 2019

splněno /č.j. OÚOnL/0630/19, záměr obce uveřejněn dne 19.2.2019/
podklady zařazeny na jednání zastupitelstva /č. 01/2019/

UR 2.01.05 / 04 / 2019

trvá /č. j. OÚOnL/0877/19, č. sml. 65/2019/

UR 2.02.02.01 / 04 / 2019

trvá

UR 2.04.01 / 04 / 2019

trvá /Vývěrové řízení č. 008/2019/

UR 2.04.02 / 04 / 2019

trvá /Výběrové řízení č. 009/2019/

UR 2.05.02.01 / 04 / 2019

trvá

UR 5.04 / 04 / 2019

podklady zařazeny na jednání zastupitelstva /č. 01/2019/

UR 6.01 / 04 / 2019

trvá

UR 6.02 / 04 / 2019

trvá

UR 6.03 / 04 / 2019

trvá

UR 6.04 / 04 / 2019

trvá

UR 2.01.01 / 05 / 2019

podklady zařazeny na jednání zastupitelstva /č. 01/2019/

UR 2.05.04 / 05 / 2019

trvá /Výběrové řízení č. 015/2019/

UR 2.07.02 / 05 / 2019

trvá

UR 6.01 / 05 / 2019

podklady zařazeny na jednání zastupitelstva /č. 01/2019/

UR 6.02 / 05 / 2019

trvá

UR 1.01 / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.02 / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.03 / 06 / 2019

vzato na vědomí
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UR 2.01 / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.02.01 / 06 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/0946/19, č. sml. 71/2019/

UR 2.02.02 / 06 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/0947/19, č. sml. 72/2019/

UR 2.02.03 / 06 / 2019

trvá

UR 2.03.01 / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.03.02 / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.03.03 / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.03.04 / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.04.01 / 06 / 2019

trvá

UR 2.05.01 / 06 / 2019

probíhá /výběrové řízení č. 006/2019/

UR 2.05.02 / 06 / 2019

probíhá /výběrové řízení č. 007/2019/

UR 2.05.03 / 06 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/0983/19, č. sml. 73/2019/

UR 3.01 / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 4.01 / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.01 / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.02 / 06 / 2019

splněno / č. j. OÚOnL/1154/19/

UR 5.03 / 06 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1156/2019/
RO 03 uveřejněno na ÚD obce dne 4.04.2019

UR 5.04 / 06 / 2019

splněno /ceník aktualizován ke dni 19. 3. 2019/

UR 5.05 / 06 / 2019

splněno / č. j. OÚOnL/0941/19, faktura č. 1900079/

UR 6.01 / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 6.02 / 06 / 2019
UR 6.03 / 06 / 2019

splněno / č. objednávky 054/2019/OÚ a č. j. OÚOnL/1055/19/
znaleckého posudku/
splněno / č. j. OÚOnL/1236/19, záměr obce uveřejněn na úřední
desce obce dne 11. 04. 2019/

UR 7.01 / 06 / 2019

splněno / č. j. OÚOnL/1137/19/

UR 7.02. / 06 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.03 / 06 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/0951/19/

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.02 / 07 / 2019

Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení zastupitelstvem
obce.
U 5.01 / 06 / 2018

trvá

U 7.01 / 06 / 2018

trvá

U 1.03 / 01 / 2019

trvá

U 3.07 / 01 / 2019

trvá

U 6.01 / 01 / 2019

trvá
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trvá
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.03 / 07 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce a obecního úřadu od posledního řádného zasedání
rady obce.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.01 / 07 / 2019
Rada obce projednala předloženou žádost o bezplatný pronájem části pozemku parc. č. 1117/1
v k. ú. Pohřebačka podanou panem R. Č., trvale bytem Pohřebačka, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 a
schvaluje žádost na pronájem části výše uvedeného pozemku, neboť tento pozemek je užíván
Agrodružstvem Klas Křičeň na základě platné pachtovní smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
neschváleno
Pro návrh:
0
Proti návrhu:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.01 / 07 / 2019
(074/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Pojistné smlouvy č. 6339668082 „ŠKODA Pojištění
– Plus“ od pojistitele Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ: 186 00, IČ:
47116617 na pojištění osobního automobilu značky Škoda Octavia III 17 a pověřuje starostu obce Ing.
Pavla Kohouta k podpisu uvedené pojistné smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.02 / 07 / 2019
(076/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-19-140 s příkazníkem
Regionální poradenská agentura, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno na zajištění realizačního
managementu k projektu pod názvem „Snížení energetické náročnosti bytového domu, Jozífova 377-379,
Opatovice nad Labem“ a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené příkazní smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.03 / 07 / 2019
(077/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-19-139 s příkazníkem
Regionální poradenská agentura, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno na zajištění realizačního
managementu k projektu pod názvem „Snížení energetické náročnosti bytového domu, Hradecká 380-381,
Opatovice nad Labem“ a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené pojistné smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.05.01 / 07 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o registraci žádosti obce o podporu projektu s názvem
Dětské streetworkoutové prvky v obci Opatovice nad Labem, který byl podán v rámci podprogramu
117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul – 117D8210H – Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
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UR 2.07.01 / 07 / 2019
(075/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních
děl č. VP_2019_1391 s poskytovatelem OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům
hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 20, Praha 6, Bubeneč, PSČ: 160 56, adresa pro doručování:
Zákaznické centrum, Čs. armády 786/20, Praha 6, PSČ: 160 56, IČ: 63839997 a pověřuje starostu obce
Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené licenční smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.07.02 / 07 / 2019
(č.obj. 064/2019/OÚ)
Rada obce projednala a schvaluje předložený restaurátorský záměr na sokolský prapor Opatovice podaný
paní Zuzanou Červenkovou, restaurátorkou textilu a licencí MK ČR a schvaluje vystaveni objednávky na
provedení restaurátorských prací v celkové hodnotě 41.000,-Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 4.01 / 07 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu realizace stavby pod názvem Dostavba
centrálního pavilonu základní školy.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 4.02 / 07 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci koordinátora bezpečnosti práce z prohlídky stavby pod názvem
Dostavba centrálního pavilonu základní školy.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.01 / 07 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o výsledku přezkoumání hospodaření obce Opatovice nad
Labem, IČ: 00274011 za rok 2018 konaného dne 27. 3. 2019, které bylo prováděno kontrolním orgánem
Krajského úřadu Pardubického kraje, odborem finančním ve složení: kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání H. L. a kontrolorka Ing. I.B.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.02 / 07/ 2019
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení níže uvedené návrhy textů k finančnímu hospodaření
obce za rok 2018:
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 2018.
2. výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 provedeného podle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004 Sb. a konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
3. výsledek kontroly hospodaření Mateřské školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice za rok 2018
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,
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4. výsledek kontroly hospodaření Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice, za rok 2018
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.
II.
schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Opatovice nad Labem bez výhrad.
III. schvaluje účetní závěrku obce Opatovice nad Labem, IČ 00274011 za rok 2018. O úkonu chválení
sepsalo zastupitelstvo obce „Protokol o schvalování účetní závěrky“, který je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
IV. schvaluje hospodaření sociálního fondu za rok 2018 a souhlasí s převodem zůstatku sociálního
fondu na rok 2019.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

schváleno
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
0
0

UR 6.01 / 07 / 2019
Rada obce projednala předložené stanovisko pana Ing. M. B., trvale bytem Hradec Králové, Moravské
Předměstí, PSČ: 500 11 k návrhu obce na odkup pozemku parc. č. 1593/2 v k.ú. Opatovice nad Labem za
nabídkovou cenu ve výši 25.480,- Kč včetně DPH, která byla stanovena na základě znaleckého posudku
č. 3258/14-19 ze dne 8. 2. 2019 vypracovaného odborným znalcem Ing. Františkem Plesnivým ve
znaleckém posudku a pověřuje starostu obce k uveřejnění adresného záměru obce o odprodej pozemku
parc. č. 1593/2 v k. ú. Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.02 / 07 / 2019
Rada obce projednala předložený znalecký posudek č. 3289/45-19 vypracovaný odborným znalcem
Ing. Františkem Plesnivým, týkající se ocenění zaplocené části pozemku o celkové výměře 46 m2, které
bylo přiděleno nové parcelní číslo parc. č. 110/37 na základě vypracovaného geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 1342-16/2019 (pozemek oddělen z pozemku parc. č. 110/4) vše k. ú. Opatovice nad
Labem, který je ve vlastnictví obce Opatovice nad Labem a schvaluje záměr prodeje pozemku a ukládá
starostovi, aby informoval vlastníka rodinného domu č.p. 430 umístěného na pozemku parc.č.st. 689,
k.ú. Opatovice nad Labem o výši kupní ceny za odprodej tohoto pozemku a vyzval jej ke sdělení jeho
stanoviska k nabídce obce.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 7.01.01 / 07 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o odůvodnění odvolání žalobce proti rozsudku
Okresního soudu v Pardubicích ze dne 23. 11. 2018 ve věci bezdůvodného obohacení obce mezi paní
MUDr. J. S. (strana žalující) a obcí Opatovice nad Labem (strana žalovaná).
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 7.01.02 / 07 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o dovolání žalobce proti výroku I. rozsudku Krajského
soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 8. 10. 2018 ve věci bezdůvodného obohacení obce
mezi panem O. K. (strana žalující) a obcí Opatovice nad Labem (strana žalovaná).
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
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UR 7.01.03 / 07 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o vydaném usnesení Okresním soudem v Pardubicích
ze dne 20. 2. 2019 s výrokem „Soud nepřipouští, aby na místo žalobce do řízení vstoupila společnost
Flambium, s.r.o., IČ 03977943, sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno“ ve věci bezdůvodného
obohacení obce mezi panem O. K. (strana žalující) a obcí Opatovice nad Labem (strana žalovaná).
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 7.01.04 / 07 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o vydaném usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze
dne 12. 3. 2019 s výrokem „Návrh žalobce, aby společnost Flambium s.r.o., IČO 03977943, se sídlem
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, vstoupila do řízení místo dosavadního žalobce pana J.H., bytem
533 45 Opatovice nad Labem, se zamítá“ ve věci bezdůvodného obohacení obce mezi panem J.H. (strana
žalující) a obcí Opatovice nad Labem (strana žalovaná).
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 7.02 / 07 / 2019
Rada obce schvaluje aktualizaci Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č..17/2012 k datu
1.4.2019.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0

………………….……………
místostarosta obce

………………….……………
starosta obce

