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Usnesení č. UR/10/2019
z jednání konaného dne 13. května 2019

UR 1.01 / 10 / 2019

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

trvá

UR 2.03.01 / 24 / 2018

splněno /č. j. OÚOnL/4027/18, č. sml. 274/2018/

UR 6.04 / 03 / 2019

trvá

UR 2.01.03 / 04 / 2019
UR 2.01.05 / 04 / 2019

trvá /č. j. OÚOnL/0549/19, č. sml. 48/2019
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 03/2019/
splněno /č. j. OÚOnL/0877/19, č. sml. 65/2019/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 01/2019 konaného dne
7. 3. 2019/

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 6.01 / 04 / 2019

vzato na vědomí

UR 6.04 / 04 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1236/19, vyvěšen na ÚD od 11. 4. do 26. 4.
2019/

UR 1.03 / 08 / 2019

trvá

UR 2.04.01 / 08 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1567/19, č. sml. 82/2019/

UR 2.05.01 / 08 / 2019

trvá

UR 2.05.02 / 08 / 2019

trvá

UR 6.07 / 08 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1402, č. sml. 86/2019/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 02/2019 konaného dne
25. 4. 2019/

UR 1.01 / 09 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.02.01 / 09 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.02.02 / 09 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.03 / 09 / 2019

splněno

UR 2.02.01.01 / 09 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1383/19, č. sml. 84/2019/

UR 2.02.01.02 / 09 / 2019

splněno /Výběrové řízení č. 017/2019/

UR 2.02.02.01 / 09 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1385/19, č. sml. 85/2019/

UR 2.02.02.02 / 09 / 2019

splněno /Výběrové řízení č. 016/2019/

UR 2.02.03.01 / 09 / 2019

vzato na vědomí
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UR 2.02.03.02 / 09 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1585/19, č. sml. 81/2019/

UR 2.04.01 / 09 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1584/19, č. sml. 92/2019/

UR 2.04.02 / 09 / 2019

splněno /Výběrové řízení č. 018/2019/

UR 2.04.03 / 09 / 2019

splněno /výzva zaslána uchazečům/

UR 2.04.04 / 09 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1447/19, č. sml. 89/2019/

UR 2.04.05 / 09 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1581/19, č. sml. 91/2019/

UR 2.05.01.01 / 09 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 010/2019/

UR 2.05.01.02 / 09 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 010/2019 /

UR 2.07.01 / 09 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1350/19, č. sml. 83/2019/

UR 2.07.02 / 09 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1418/19, č. sml. 87/2019/

UR 2.07.03 / 09 / 2019

vzato na vědomí /č. j. OÚOnL/1442/19, č. sml. 88/2019/

UR 2.07.04 / 09 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1481/19, č. sml. 90/2019/

UR 3.01 / 09 / 2019

vzato na vědomí

UR 4.01 / 09 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.01 / 09 / 2019

splněno

UR 5.02 / 09 / 2019

splněno

UR 5.03 / 09 / 2019

splněno / č. j. OÚOnL/1928/19, vyvěšeno na ÚD dne 7. 6. 2019/

UR 6.01 / 09 / 2019

trvá

UR 6.02 / 09 / 2019

trvá

UR 6.03 / 09 / 2019

trvá

UR 6.04 / 09 / 2019

trvá

UR 6.05 / 09 / 2019

trvá

UR 7.01 / 09 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1306/19/

UR 7.02 / 09 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1373/19/

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.02.01 / 10 / 2019

Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení zastupitelstvem
obce (volební období 2018-2022).
U 5.01 / 06 / 2018

trvá

U 7.01 / 06 / 2018

trvá

U 1.03 / 01 / 2019

trvá

U 3.07 / 01 / 2019

trvá

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
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UR 1.03 / 10 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního řádného
zasedání rady obce a informaci starosty o přípravě prezentačních materiálů do 9. bienále veřejné
neanonymní soutěže „Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji pro stavbu Dostavba centrálního pavilonu
v areálu ZŠ
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 1.04.01 / 10 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Komise výstavby Rady obce Opatovice nad Labem
konaného dne 17. 4. 2019.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 1.04.02 / 10 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny, které byla zřízena v souladu s přijatým
usnesením zastupitelstva obce Opatovice nad Labem č. U 11.0/02/2018 ze dne 17.5.2018 ve věci
stanovení zadání pro vypracování Studie o zřízení muzea v Opatovicích nad Labem konaného dne 3. 4.
2019.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 1.04.03 / 10 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny, které byla zřízena v souladu s přijatým
usnesením zastupitelstva obce Opatovice nad Labem č. U 11.0/02/2018 ze dne 17.5.2018 ve věci
stanovení zadání pro vypracování Studie o zřízení muzea v Opatovicích nad Labem konaného dne
7. 5. 2019.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.02.01 / 10 / 2019
(096/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní L. H. ve věci prodloužení doby pronájmu k bytové
jednotce č. 9, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 96/2019 s nájemcem L. H.,
trvale bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 9 v bytovém domě čp. 379,
ul. Jozífova, Opatovice 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 2.02.02 / 10 / 2019
(098/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od pana J. H. ve věci prodloužení doby pronájmu k bytové
jednotce č. 2, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 98/2019 s nájemcem J. H.
trvale bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 2 v bytovém domě čp. 215,
ul. Mikulcova, Opatovice 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 / 10 / 2019
(093/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019-001 se
zhotovitelem společností REVIST, s.r.o., se sídlem Kurzova 2202/20, Praha 5, PSČ: 155 00, adresa
provozovny Hradecká 128, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 24815756 na prodloužení termínu
realizace akce „Oprava narušených částí krovu objektu OPAT – HAVARIJNÍ STAV, ČÁST OBYTNÁ –
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Hradecká 151, Opatovice nad Labem“ a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného
dodatku.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.02 / 10 / 2019
(102/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Smlouvy o dílo č. 102/2019 se zhotovitelem
společností RONELI SE, se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3, PSČ: 130 00, na zhotovení díla
„Změna účelu užívání se stavebními úpravami Lékařského domu“ a pověřuje starostu obce Ing. Pavla
Kohouta k podpisu uvedené smlouvy v případě, že realizace stavby bude schválena zastupitelstvem obce.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.03.01 / 10 / 2019
Rada obce projednala a schvaluje návrh textu Výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), zadávanou jako zakázku malého rozsahu pod názvem
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hradecká II. etapa v Opatovicích nad Labem.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.03.02 / 10 / 2019
Rada obce projednala a schvaluje návrh textu Výzvy k podání nabídek a k prokázání kvalifikace na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), zadávanou jako zakázku malého rozsahu pod názvem Oprava
veřejného osvětlení v ulici Mokrá v obci Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.03.03 / 10 / 2019
Rada obce ukládá starostovi, aby zaslal výzvu k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky
na dodávku zadávanou jako zakázku malého rozsahu v uzavřené výzvě mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici
Hradecká v Opatovicích nad Labem a těmto níže uvedeným uchazečům:
1.
Jan Holeček, V Zátiší 1077, Pardubice, PSČ: 503 41, IČ: 11173467,
2.
Maximum CZ s.r.o., Zahradní 102, Spojil, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 25964984
3.
Ondřej Sušil, Družstevní 669, Holice, PSČ: 530 02, IČ: 68467648,
4.
Martin Chramosta, Bulharská 1589, Pardubice, PSČ: 530 03, IČ: 88113337,
5.
Elektro Kohout s.r.o., Urbanice 101, Lhota pod Libčany, PSČ: 503 27, IČ: 28774558.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.03.04 / 10 / 2019
Rada obce ukládá starostovi, aby zaslal výzvu k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky
na dodávku zadávanou jako zakázku malého rozsahu v uzavřené výzvě mimo režim zákona
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem Oprava veřejného osvětlení v ulici Mokrá
v obci Opatovice nad Labem a těmto níže uvedeným uchazečům:
1.
Jan Holeček, V Zátiší 1077, Pardubice, PSČ: 503 41, IČ: 11173467,
2.
Maximum CZ s.r.o., Zahradní 102, Spojil, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 25964984
3.
Elektro Kohout s.r.o., Urbanice 101, Lhota pod Libčany, PSČ: 503 27, IČ: 28774558.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.05.01 / 10 / 2019
(095/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka a
koordinátora BOZP s dozorem společností SERVISiNG s.r.o, se sídlem Piletická 486, Hradec Králové,
Věkoše, PSČ: 503 41, IČ: 25275810 na výkon technického dozoru stavebníka (investora) a koordinátora
BOZP
na
akci
„Chodník
ulice
Hradecká,
Opatovice
nad
Labem
I.
etapa“
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 2.05.02 / 10 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o seznamu schválených žádostí Výborem SFDI
ze dne 30. dubna 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.05.03 / 10 / 2019
Rada obce bere na vědomí předložené Oznámení o zahájení veřejnosprávní kontrole interim na místě
č. 001180-2019/IROP u projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004331 s názvem Dostavba centrálního
pavilonu základní školy v ul. Školní 247 v Opatovicích nad Labem a Protokol o kontrole, č. j. CENT
10843/2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.05.04 / 10 / 2019
(099/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Příkazní smlouvy č. SML-Z-M-19-192
s příkazníkem společností Regionální poradenská agentura, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 20, Brno, PSČ:
602 00, IČ: 26298163, na poskytování konzultačních a poradenských služeb k organizaci výběrového
řízení na dodávku nábytku k projektu s pracovním názvem „Dostavba centrálního pavilónu základní školy
v ul. Školní 247 v Opatovicích nad Labem“ 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 2.05.05 / 10 / 2019
(106/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Pardubického kraje – v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR - 2019 s poskytovatelem
Pardubický kraj, se sídlem Komenského 125, Pardubice, PSČ: 532 11, IČ: 70892822, na investiční dotaci
na nový dopravní automobil do výše 2/3 skutečně poskytnuté investiční dotace MV – GŘ HZS ČR,
maximálně však 300.000 Kč a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
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UR 2.06.01 / 10 / 2019
(097/2019)
Rada obce schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-122007477/VB/1, Opatovice n/L, Hradecká-rekonstrukce nn s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, PSČ: 405 02, IČ: 24729035 zastoupeným na základě plné
moci ev. č. PM/II – 044/2019 ze dne 28. 1. 2019 společností MATEX HK s. r. o., se sídlem Kladská 181,
radec Králové, PSČ: 500 03, IČ: 25968807 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 2.07.01 / 10 / 2019
(094/2019)
Rada obce bere na vědomí předložený Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. PAA-VZ-38/2018 s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25,
Praha 7, PSČ: 170 00, IČ: 72496991, v zastoupení Ing. Petra Klimpla, ředitele krajské pobočky
v Pardubicích.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 3.01 / 10 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci o počtu narozených dětí v obci Opatovice nad Labem v období od
1.9.2012 do současnosti v návaznosti na stávající kapacitu mateřské školy.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 4.01 / 10 / 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 5.01 / 10 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu obce k datu 30. 4. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.02 / 10 / 2019
Rada obce projednala jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a schvaluje poskytnutí
finanční dotace z rozpočtu obce Opatovice nad Labem pro rok 2019 těmto žadatelům:
Radka Konečná, nar. 22.9.1979
8.000,- Kč
Zlatuše Růžičková, nar. 3. 2. 1973
5.000,- Kč
Český kynologický svaz, ZKO Opatovice nad Labem – 578, IČ: 64243184
10.000,- Kč
Rodinné a mateřské centrum Čertík, IČ: 01299247
7.000,- Kč
Kateřina Klempířová, nar. 27.8.1978
8.000,- Kč
Myslivecký spolek Opatovice nad Labem – Libišany, IČ: 60158735
20.000,- Kč
Český svaz chovatelů, z.s., základní organizace Pohřebačka, IČ: 67440398
8.000,- Kč
Hana Vojtěchová, nar. 11. 1. 1971
0,- Kč
Občanská beseda v Opatovicích nad Labem z.s., IČ: 64244521
40.000,- Kč
HBC Opatovice nad Labem, z.s., IČ: 22607587
5.000,- Kč
Petr Šafařík, nar. 23.3.1977
3.000,- Kč
Jana Lupoměská, nar. 11.4.1970
2.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Opatovice n.L., IČ: 65668472
15.000,- Kč
Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. Josefa, IČ: 48623814
7.000,- Kč
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5 Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
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UR 5.03 / 10 / 2019
Rada obce projednala jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a doporučuje zastupitelstvu
obce přijetí níže uvedených usnesení za účelem poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Opatovice nad
Labem pro rok 2019 níže uvedeným žadatelům:

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce od žadatele Život na
vesnici, z.s., IČ: 22751203 a schvaluje poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Opatovice nad
Labem pro rok 2019 ve výši 69.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce od žadatele AFK
Opatovice nad Labem, z.s., IČ: 27015122 a schvaluje poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce
Opatovice nad Labem pro rok 2019 ve výši 150.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce od žadatele
TJ Sokol Opatovice nad Labem, z.s., IČ: 42936004 a schvaluje poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu obce Opatovice nad Labem pro rok 2019 ve výši 150.000,-Kč.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

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

UR 5.04 / 10 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o doručeném Avízu pro změnu rozpočtu obce č. 19-43,
která se týká přidělení neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do
Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. – 25. května 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.05 / 10 / 2019
(100/2019)
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o podpisu Dodatku ke smlouvě a Příkazu
k administraci s bankou Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, PSČ: 114 07, IČ:
45317054, v zastoupení bankovního poradce paní D. K..
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 6.01 / 10 / 2019
Rada obce projednala předložený návrh souhlasu od pana Ing. V. Z., trvale bytem Hradec Králové, za
účelem přípravy podkladů pro vzájemnou směnu pozemků a to pozemek parc.č. 438/4, k.ú. Opatovice nad
Labem za část pozemku parc. č. 493/55 v k. ú. Opatovice nad Labem a doporučuje zastupitelstvu obce
přijetí níže uvedeného usnesení.
Zastupitelstvo obce:
projednalo návrh požadavku a nabídky spolupráce včetně finanční spoluúčasti od majitele pozemku parc.č.
438/4, k.ú. Opatovice nad Labem pana Ing. V. Z., trvale bytem Hradec Králové, za účelem akceptování
nabídky ze strany obce na vzájemnou směnu pozemků: a to pozemek parc.č. 438/4, k.ú. Opatovice nad
Labem (vlastník Ing. Václav Zíma) za část pozemku parc. č. 493/55 v k. ú. Opatovice nad Labem (vlastník
obec Opatovice nad Labem),
schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a dle ustanovení § 55a a § 55b zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozšíření
Změny č. 1 Územního plánu Opatovice nad Labem zkráceným postupem a její Obsah změny dle návrhu na
pořízení změny územního plánu v západní části plochy změny Z15d vymezené pro funkci PV1 - veřejná
prostranství - uliční prostory nově vymezit plochu změny v rozsahu stavebních pozemků pro 2 RD pro
funkci BI - bydlení v rodinných domech - příměstské. Vymezená plocha změny by vytvořila podmínky pro
oboustranné obestavění ulice Krátká s možností napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a
pověřuje starostu obce přípravou právního dokumentu ve kterém budou stanoveny vzájemné podmínky za
kterých bude realizována směna pozemků.

UR/10/2019
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

Strana 8 (celkem 8)
schváleno
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová, v
0
0

UR 7.01 / 10 / 2019
Rada obce ukládá starostovi, aby projednal s advokátní kanceláří KVB advokátní kanceláří návrh
odpovědi k žádosti pana M. Č., trvale bytem Žacléř, o změnu územního plánu v části, kde žádal o vyřešení
vzniklé škody, která mu vznikla změnou územního plánu k jeho parcele č. 100, k.ú. Opatovice nad Labem
s platností od 13.3.2018. Žádost o změnu územního plánu byla podána na Magistrát města Pardubic, odbor
územního plánování a týkala se změny využití pozemku na jeho původní způsob využití, tj. sportoviště a
rekreační plocha
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0

………………….……………
místostarosta obce

………………….……………
starosta obce

