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Usnesení č. UR/08/2019
z jednání rady obce konané dne 16. dubna 2019
UR 1.01 / 08 / 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 /Výběrové 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 / 07 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.02 / 07 / 2019

vzato na vědomí
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UR 1.03 / 07 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.01 / 07 / 2019

neschváleno

UR 2.04.01 / 07 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1015/19, č. sml. 74/2019/

UR 2.04.02 / 07 / 2019

trvá

UR 2.04.03 / 07 / 2019

trvá

UR 2.05.01 / 07 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.07.01 / 07 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1053/19, č. sml. 75/2019/

UR 2.07.02 / 07 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1252/19, č. objednávky 64/2019/

UR 4.01 / 07 / 2019

vzato na vědomí

UR 4.02 / 07 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.01 / 07 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.02 / 07 / 2019

podklady zařazeny na jednání zastupitelstva /č. 02/2019/

UR 6.01 / 07 / 2019

podklady zařazeny na jednání zastupitelstva /č. 02/2019/

UR 6.02 / 07 / 2019

trvá

UR 7.01.01 / 07 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.01.02. / 07 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.01.03. / 07 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.01.04. / 07 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.02 / 07 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1419/19/

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.02.01 / 08 / 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

splněno /č. j. OÚOnL/0709/18, č.sml. 62/2019/

U 6.02 / 01 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/0877/18, č.sml. 65/2019/

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.02.02 / 08 / 2019

Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení zastupitelstvem
obce za rok 2018.
U 1.01 / 01 / 2018

vzato na vědomí

U 2.01 / 01 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/0777/18/
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U 3.01 / 01 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/4214/17/

U 4.01 / 01 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/0709/18/

U 4.02 / 01 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/0709/18/

U 5.01 / 01 / 2018

návrh na revokaci usnesení
/bod byl schválen pod bodem usnesení U 6.01/02/2018/

U 6.01 / 01 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/0567/18, č. sml. 030/2018/

U 6.02 / 01 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/0457/18, č. sml. 031/2018/

U 7.01 / 01 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/0146/18/

U 8.01 / 01 / 2018

trvá /č. j. OÚOnL/0599/18, č. sml. 038/2018/

U 9.01 / 01 / 2018

vzato na vědomí

U 1.01 / 02 / 2018

vzato na vědomí

U 2.01 / 02 / 2018
U 3.01 / 02 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/1518/2018, uveřejněno na úřední
desce dne 20. 5. 2018 do 31. 12. 2023/
splněno /č. j. OÚOnL/1557/18, uveřejněno na úřední desce
dne 22. 5. 2018 do 30. 6. 2019/

U 4.01 / 02 / 2018

splněno / č.j. OÚOnL/991/18, Rozhodnutí o přijetí dotace/

U 5.01 / 02 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/0570/18, č. sml. 041/2018/

U 6.01 / 02 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/2658/18, č. sml. 080/2018/

U 7.01 / 02 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/1120/18, č. sml. 078/2018/

U 8.01 / 02 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/1122/18, č. sml. 079/2018/

U 9.01 / 02 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/1899/18, č. sml. 092/2018/

U 9.02 / 02 / 2018

splněno / personální oddělení a mzdová účtárna/

U 10.01 / 02 / 2018

bod neschválen /vypouští se/

U 10.02 / 02 / 2018

bod neschválen /vypouští se/

U 11.01 / 02 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/0535/19,OÚOnL/0536/19,
OÚOnL/0960/19, OÚOnL/0961/19, OÚOnL/0962/19

U 12.01 / 02 / 2018

bod neschválen /vypouští se/

U 12.02 / 02 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/1445/18/

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.03 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosta o činnosti obce a obecního úřadu od posledního
řádného zasedání rady obce a schvaluje účast obce v 9. bienále veřejné neanonymní soutěže
„Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji“ se stavbou Dostavba centrálního pavilonu v areálu ZŠ.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 1.04.01 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Opatovice nad
Labem konaného dne 26. 3. 2019 a pověřila starostu obce k opravě chybných či chybějících
usnesení:
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UR 2.02.01 / 23 / 2018
Rada obce na základě předloženého Záznamu o posouzení a
hodnocení nabídek podaných v rámci uveřejněného výběrového
řízení na pronájem obecního bytu č. 9 na adrese Jozífova 377 do
pronájmu rozhodla, že nabídka podaná pod č. 1 pana T.K. trvale
bytem Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 s nabídkovou cenou
65,50 Kč/m2/měsíc splňuje podmínky výběrového řízení

V zápise z jednání rady obce č. 24/2018 není uvedeno,
jakým způsobem byl bod vyřízen. V zápise mělo být správně
uvedeno:
splněno /č. j. OÚOnL/4105/18, č. sml. 271/2018/
UR 2.03.02 / 23 / 2018
Rada obce neschvaluje uveřejnění záměru obce na pronájem
nebytových prostor č. 9 v budově čp. 400 na ul. Hradecká
v Opatovicích nad Labem.

UR 2.03.02 / 23 / 2018

UR 2.02.03 / 24 / 2018

V zápise z jednání rady obce č. 24/2018 je uveden stav
usnesení „trvá“, ale bod nebyl schválen radou obce. V zápise
mělo být správně uvedeno:
neschváleno /vypouští se/
UR 2.02.03 / 24 / 2018
Rada obce projednala předloženou žádost od pana M.B.
ve věci prodloužení doby pronájmu k bytové jednotce č. 34,
schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy
č. 277/2019 s nájemcem M. B. trvale bytem Opatovice nad Labem,
PSČ: 533 45, na pronájem bytové jednotky v bytovém domě ul.
Mikulcova, Opatovice nad Labem, a pověřuje starostu obce
Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené nájemní smlouvy.

V zápise z jednání rady obce č. 01/2019 není uvedeno,
jakým způsobem byl bod vyřízen. V zápise by mělo být
uvedeno:
splněno /č. j. OÚOnL/4116/18, č. sml. 277/2018/

UR 2.05.01 / 24 / 2018

UR 7.02 / 26 / 2017

UR 2.05.01 / 24 / 2018
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o výsledku
poslední fáze hodnocení projektu
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0009439 na zateplení bytového domu,
ul. Hradecká 380-381.

V zápise z jednání rady obce č. 01/2019 je v kontrolní
tabulce chybně uvedeno číslo usnesení. V zápise by mělo být
správně uvedeno:
UR 2.05.01 / 24 / 2018, vzato na vědomí
UR 7.05 / 24 / 2018
Rada obce schvaluje aktualizaci stávající Organizační směrnice v
souladu s vyhláškou č. 333/2018 Sb. Ministerstva práce a
sociálních věcí ze dne 19.prosimce 2018 o změně sazby základní
náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a
o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad pod názvem Zásady pro poskytování cestovních
náhrad - Dodatekč.12 s účinností od 1.1.2019.

(
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V zápise z jednání rady č. 24/2018 je uvedeno špatné číslo
usnesení /UR 7.02 / 26 / 2018/ V zápisu mělo být správně
uvedeno:
UR 7.05 / 24 / 2018, splněno /č. j. OÚOnL/4119/2018/

UR 2.02.02 / 02 / 2019

UR 2.02.02 / 02 / 2019, č.sml. (033/2019)
Rada obce bere na vědomí uzavření Dohody o ukončení nájmu
č. 33/2019 bytové jednotky č.26 v bytovém domě Mikulcova 215
v Opatovicích nad Labem s nájemcem panem T.K. trvale bytem
Opatovice nad Labem

V zápise z jednání rady obce č. 03/2019 není uvedeno,
jakým způsobem byl bod vyřízen. V zápise by mělo být
správně uvedeno:
vzato na vědomí

UR 6.01 / 02 / 2019

UR 6.01 / 02 / 2019
Starosta obce předložil radě obce k připomínkování návrh
stanoviska obce Opatovice nad Labem k dokumentaci pro územní
řízení akce Opatovice nad Labem, k. ú. Pohřebačka – Opatovická
Citadela – ZTV a komunikace.

UR 7.01 / 02 / 2019

UR 7.01 / 02 / 2019
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh textu
předsedou Letopisecké komise panem Ing. V.K. ve znění „Zde
(GPS 50.1568161N, 15.8017947E) dopadl v noci ze dne 3. na 4.
dubna 1944 první člen výsadku tří parašutistů skupiny BARIUM.
Výsadek byl vyslán na území Protektorátu Čech a Morava
exilovou londýnskou vládou ČSR“, který bude součástí
informačního panelu umístěného na památku v místě seskoku.

HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

V zápise z jednání rady obce č. 03/2019 je špatně uveden
stav vyřízení bodu. V zápise by mělo být správně uvedeno:
vzato na vědomí

V zápise z jednání rady obce č. 03/2019 není špatně uveden
stav vyřízení usnesení, neboť v druhé části usnesení se
hovoří o vyrobení informačního informační panelu a jeho
umístění, Usnesení je plněno jen částečně. V zápise mělo být
správně uvedeno:
trvá /č. j. 0239/19, objednávka č. 055/2019/OÚ/
schváleno
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
0
0

UR 1.04.02 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Letopisecké komise Rady obce Opatovice nad Labem
konané dne 21. 3. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
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UR 1.04.03 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Opatovice nad
Labem konaného dne 2. 4. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 1.04.04 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Školské komise Rady obce Opatovice nad Labem
konaného dne 25. 3. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.02.01 / 08 / 2019
Rada obce na základě předloženého Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
uveřejněného Oznámení o možnosti podání žádosti na přidělení obecního bytu č. 8 v bytovém domě
Pardubická 160 v Opatovicích and Labem do pronájmu rozhodla, že nabídka pod č. 6 pana J.H.,
trvale bytem Hradec Králové, PSČ: 500 02 s nabídkovou cenou 120,- Kč/m2/měsíc splňuje podmínky
výběrového řízení.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.02 / 08 / 2019
(081/2019)
Rada obce pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Nájemní smlouvy č. 81/2019 s panem J.H.,
trvale bytem, Hradec Králové, PSČ: 500 02 na pronájem bytu č. 8 na adrese Pardubická 160
v Opatovicích nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené nájemní
smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.01 / 08 / 2019
(082/2019)
Rada obce projednala předloženou zprávu o stavu narušené části krovu nad objektem Společenského
domu včetně předložené cenové kalkulace na odstranění havarijního stavu v celkové
hodnotě 244.873,56 Kč bez DPH od společnosti REVIST s.r.o., se sídlem Kurzova 2202/20, Praha 5,
PSČ: 155 00, IČO: 24815756 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.02 / 08 / 2019
(č. obj. 067/2019)
Rada obce projednala předloženou cenovou nabídku na provedení mimořádné mostní prohlídky,
mostního listu a projektové dokumentace na porušený most v Karlíně od dodavatele Mostařská s.r.o.,
se sídlem U Lípy 150, Spojil, PSČ: 530 02, IČ: 06820751 v celkové hodnotě 53.600,-Kč a pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta k vystavení objednávky.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 2.04.03 / 08 / 2019
(č. obj. 068/2019)
Rada obce projednala předloženou cenovou nabídku na provedení hlavních mostních prohlídek a
mostních listů na zbylé mosty ve správě obce Opatovice nad Labem od dodavatele Mostařská s.r.o., se
sídlem U Lípy 150, Spojil, PSČ: 530 02, IČ: 06820751 v celkové hodnotě 21.300,-Kč a pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta k vystavení objednávky.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.05.01 / 08 / 2019
(078/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Příkazní smlouvy č. 78/2019 s příkazníkem
INGENIRING KRKONOŠE a.s., se sídlem Horská 634, Trutnov, PSČ: 541 01, IČO: 731020021 na
výkon technického dozoru stavebníka na investiční akci s názvem „Změna účelu užívání se stavebními
úpravami Lékařského domu“ 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 2.05.02 / 08 / 2019
(079/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP
č. 79/2019 s dozorem SERVISiNG s.r.o., se sídlem Piletická 486, Hradec Králové, PSČ: 503 41,
IČO: 25275810 na výkon koordinátora BOZP dozorce na investiční akci s názvem „Změna účelu
užívání se stavebními úpravami Lékařského domu“ a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta
k podpisu uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.05.03 / 08 / 2019
Rada obce na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
uveřejněného Oznámení o možnosti podání nabídek na zhotovení veřejné zakázky „Změna účelu
užívání se stavebními úpravami Lékařského domu“ rozhodla, že nabídka podaná pod č. 2 od
společnosti RONELI SE, se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3, Žižkov, PSČ: 130 00,
IČO: 29316731 s nabídkovou cenou 18 385 560,90 Kč bez DPH splňuje podmínky výběrového řízení.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 3.01 / 08 / 2019
Rada obce projednala a schvaluje předložený aktualizovaný návrh směrnice pro přijímání dětí do
mateřské školy na školní rok 2019-2020.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 3.02 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o vyhlášení termínů pro zápis dětí do mateřské školy pro
školní rok 2019/2020.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 3.03 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci o počtu narozených a trvale hlášených dětí v naší obci v období od
1.9.2012 do současnosti.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 4.01 / 08 / 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 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o zahájení kontroly pracovníky územního odboru IROP
pro Karlovarský kraj na projektu obce pod názvem Dostavba centrálního pavilonu základní školy
v ul. Školní 247 v Opatovicích nad Labem.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.01 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu obce k datu 31. 03. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.02 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o zahájení kontroly pracovníky Okresní správy sociálního
zabezpečení, se sídlem U stadionu 2729, Pardubice, PSČ: 530 02 za účelem provedení kontroly plnění
povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1.8.2016 do konce
zúčtovacího období přede dnem provedení kontroly.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 6.01 / 08 / 2019
(080/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost o schválení a podpis Smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k majetku č. j. UZSVM/2114/HPU/2019-HPUM od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na pozemek – pozemková parcela č. 1552/8 v katastrálním území Opatovice nad
Labem a doporučuje zastupitelstvu přijetí níže uvedeného usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku
č. j. UZSVM/2114/HPU/2019-HPUM na pozemek – pozemková parcela č. 1552/8 v k. ú. Opatovice nad
Labem s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, PSČ: 128 00, IČ: 69797111 a pověřuje starostu obce k podpisu
uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.02 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu jednání se zástupci společností BW
Investment, s.r.o., se sídlem Vysokomýtská 718, Holice, PSČ: 534 01, IČ: 05136211 ve věci návrhu řešení
dopravní obslužnosti území pod názvem ZELENÁ REZIDENCE a doporučuje zastupitelstvu přijetí níže
uvedeného usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh urbanistického řešení zástavby na pozemcích parcelní číslo
2029/1, 2028, 2027, 2026/1 a 2026/2 v katastrálním území Opatovice nad Labem, která se dle platného
územního plánu nachází v zastavěné ploše Z14 a to konkrétně Z14a a současně v ploše změny krajiny K2
pro výstavbu 11 rodinných domkům, 10 dvojdomků a 4 viladomů ve složení -2 viladomy /1.NP+obytné
podkroví/ a 2viladomy /2.NP+obytné podkroví/.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.03 / 08 / 2019
Rada obce projednala předloženou produktovou nabídku pro municipality od společnosti Banka
CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Praha 8, Karlín, PSČ: 186 00, IČO: 63492555 a Komerční
banky, a.s., se sídlem Nám. Republiky 222, Pardubice, PSČ: 530 78, IČ: 45317054 a doporučuje
zastupitelstvu obce v souladu s doporučením finančního výboru přijetí níže uvedeného usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uložení části finančních prostředků z investičního fondu ve výši 8.000.000,Kč na termínovaný vklad u Komerční banky s tříměsíční výpovědní lhůtou.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.04 / 08 / 2019
(č. obj. 065/2019/OÚ)
Rada obce na základě obdrženého souhlasu od České pošty, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Nové
Město, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 47114983 k návrhu geometrického plánu pro rozdělení pozemku, změna
obvodu budovy číslo 1348-33/2019, který byl vyhotoven geodetickou kanceláří GES PARSEC s.r.o., se
sídlem Sukova třída 1556, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 42195365 a pověřuje starostu obce k vystavení
objednávky č. 065/2019/OÚ odbornému znalci Františku Plesnivému, se sídlem Jižní 1371, Přelouč,
PSČ: 535 01, IČO: 40091082 za účelem vypracování znaleckého posudku na ocenění nově vzniklého
pozemku parc. č. 2728 v k. ú. Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.05 / 08 / 2019
Rada obce pověřuje starostu obce svoláním řádného jednání zastupitelstva obce na den 25. 04. 2019 do
zasedací místnosti obce na adrese Neplachova 206 v Opatovicích nad Labem od 18:00 hod..
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.06 / 08 / 2019
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. 04. 2019 v níže uvedeném znění:

1) Zpráva starosty o činnosti jednotlivých orgánů od posledního řádného zasedání zastupitelstva
obce,
1.1. Zpráva starosty o činnosti obce a o plnění přijatých usnesení zastupitelstvem,
1.2. Zpráva předsedkyně finančního výboru,
1.3. Zpráva předsedkyně kontrolního výboru,
2) Finanční záležitosti obce,
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2.1. Návrh na schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce Opatovice nad Labem za
rok 2018,
2.2. Návrh na schválení zajištění rezervních finančních prostředků obce
2.3. Návrh na pověření finanční výboru vypracováním finanční analýzy na zajištění
financování realizace připravovaných investičních projektů
 Zateplení bytového domu Jozífova 377-379,
 Zateplení bytového domu Hradecká 380-381,
 Změna účelu užívání se stavebními úpravami Lékařského domu
Majetkové záležitosti obce,
3.1. Návrh na odprodej pozemku parc. č. 1593/2,
3.2. Návrh na schválení uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k majetku, č. j. UZSVM/2114/HPU/2019-HPUM,
3.3. Návrh na schválení delegáta obce na jednání valných hromad společnosti Vodovody a
kanalizace Pardubice a.s. konaných v období 2019 až 2022,
Návrh na pořízení změny územního plánu,
Návrh na schválení zástavbové studie Zelená Rezidence,
Různé.

HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

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

UR 6.07 / 08 / 2019
Rada obce na základě uveřejněného adresného záměru obce o odprodej pozemku parc. č. 1593/2 v k. ú.
Opatovice nad Labem a podané žádosti paní J. H., trvale bytem, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 a pana
Ing. M. B., trvale bytem Hradec Králové, Moravské Předměstí, PSČ:500 11 a doporučuje zastupitelstvu
přijetí níže uvedeného usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 86/2019 s kupujícími paní J. H., trvale bytem,
Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 a panem Ing. M. B., trvale bytem Hradec Králové, Moravské
Předměstí, PSČ: 500 11, na odkup pozemku parc. č. 1593/2 v k. ú. Opatovice nad Labem o celkové výměře
26 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3258/14-19, tj. 25.480, Kč vč. DPH.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.08 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o podané žádosti Pardubického kraje v zastoupení Správy a
údržby silnic Pardubického kraje, úseku majetkové správy, oddělení pro majetkové vypořádání silnic
Pardubice, se sídlem Doubravice 98, Pardubice, PSČ: 533 53 na odkup pozemků p.č. 1673/11 ostatní
plocha silnice o výměře 407m2, p.č. 1714/6 ostatní plocha – silnice o výměře 345m2 a p.č. 1714/8 ostatní
plocha o výměře 58m2, které jsou ve vlastnictví obce Opatovice nad Labem a jsou zastavěny tělesem
silnice II/324 a dodatečně vzneseného požadavku obce na její doplnění.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 6.09 / 08 / 2019
Rada obce na základě informace starosty ohledně možnosti zahájení realizace připravovaných investičních
projektů a to: Zateplení bytového domu Jozífova 377-379, Zateplení bytového domu Hradecká 380-381 a
Změna účelu užívání se stavebními úpravami Lékařského domu a nutnosti zajištění jejich financování
doporučuje zastupitelstvu obce pověřením finančního výboru vypracováním finanční analýzy na zajištění
financování realizace výše uvedených investičních projektů a doporučuje zastupitelstvu obce přijetí níže
uvedeného usnesení:
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Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor vypracováním finanční analýzy na zajištění financování
realizace níže uvedených připravovaných investičních projektů obce
1. Zateplení bytového domu Jozífova 377-379,
2. Zateplení bytového domu Hradecká 380-381,
3. Změna účelu užívání se stavebními úpravami Lékařského domu
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 7.01 / 08 / 2019
Rada obce schvaluje návrh vyjádření odpůrce Obce Opatovice nad Labem k soudnímu řízení vedeném
Krajském soudem v Hradci Králové – pobočka Pardubice pod sp. zn. 52 A 38/2019 ve věci návrhu na
zrušení části opatření obecné povahy – Územního plánu Opatovice nad Labem, schváleného usnesením
Zastupitelstva obce Opatovice nad Labem ze dne 21. 2. 2018, č. UZ/01/2018, který byl podán
navrhovatelem panem M. Č., trvale bytem Žacléř, PSČ: 542 01.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

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

UR 7.02 / 08 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o doručeném příkazu od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, Odboru ekonomického, Oddělení kontroly obcí a analýz ze dne 17. 1. 2019,
který byl vydán na základě kontrolního zjištění, v jehož průběhu bylo zjištěno dopuštění se přestupků
zjištěných v rámci provedeného dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Hradubická
Labská za rok 2018.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

………………….……………
místostarosta obce

………………….……………
starosta obce

