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Usnesení č. UR/14/2019
15. července 2019 v kanceláři starosty obce v budově obecního úřadu

UR 1.01.01 / 14 / 2019

Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení radou obce.
UR 7.03 / 22 / 2018

trvá

UR 2.01.03 / 04 / 2019

trvá /č. j. OÚOnL/0549/19, č. sml. 48/2019
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 03/2019/

UR 2.04.01 / 04 / 2019

trvá /Výběrové řízení č. 008/2019/

UR 2.04.02 / 04 / 2019

splněno /Výběrové řízení č. 009/2019/

UR 1.03 / 08 / 2019

trvá

UR 2.02.01 / 12 / 2019

trvá

UR 1.01 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.02.01 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.03.01 / 13 / 2019

splněno /vrácení potvrzené vyhlášky dne 9. 7. 2019/

UR 1.03.02 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.04.01 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.01.01 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2120/19, č. sml. 152/2019/

UR 2.02.01 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2076/19, č. sml. 146/2019/

UR 2.02.02 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2079/19/

UR 2.02.03 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2103/19, č. sml. 150/2019/

UR 2.02.04 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2221/19, č. sml. 142/2019/

UR 2.02.05 / 13 / 2019

trvá

UR 2.03.01 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2002/19, č. sml. 140/2019/

UR 2.04.01 / 13 / 2019

trvá

UR 2.04.02 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.04.03 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.04.04 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.04.05 / 13 / 2019

splněno /Výběrové řízení č. 009/2019/

UR 2.04.06 / 13 / 2019

trvá

UR 2.05.01 / 13 / 2019

vzato na vědomí
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UR 2.05.02 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2097/19, č. sml. 147/2019/

UR 2.05.03 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2098/19, č. sml. 148/2019/

UR 2.05.04 / 13 / 2019

trvá

UR 2.05.05.01 / 13 / 2019

splněno /Výběrové řízení č. 020/2019/

UR 2.05.05.02 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2142/19, č. sml. 153/2019/

UR 3.01 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 3.02 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 3.03 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 3.04 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 4.01 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 4.02 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2181/19/

UR 5.01 / 13 / 2019

splněno / č. j. OÚOnL/2256/19/

UR 5.02 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2255/19, uveřejněn na úřední desce dne 3. 7.
2019 do 31. 12. 2019/

UR 5.03 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.04 / 13 / 2019

trvá

UR 5.05 / 13 / 2019

trvá

UR 5.06 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.07 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.08 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1983/19, č. sml. 141/2019/

UR 5.09 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2223/19, č. sml. 154/2019/

UR 6.01 / 13 / 2019

trvá

UR 6.02 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2171/19/

UR 6.03 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2015/19/

UR 6.04 / 13 / 2019

trvá

UR 6.05 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 6.06 / 13 / 2019

trvá

UR 7.01 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.02.01 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.02.02 / 13 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.03 / 13 / 2019

vzato na vědomí

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
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UR 1.02.01 / 14 / 2019

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

U 7.01 / 06 / 2018

U 1.03 / 01 / 2019

U 3.07 / 01 / 2019

U 2.03 / 02 / 2019

splněno/č.j. OÚOnL/2914/19, č.sml. 168/2019/
trvá (bude projednán na jednání valné hromady dne
27.6.2019)
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o vytvoření svazku obcí „HRADUBICKÁ LABSKÁ“
ze dne 1. 2. 2012 se Svazkem obcí Hradubická labská, se
sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, PSČ:
502 00, IČO: 72561149 a schvaluje Úplné (aktualizované)
znění Stanov Dobrovolného svazku obcí „HRADUBICKÁ
LABSKÁ“ ze dne 11. 9. 2018.
trvá
U 1.03 / 01 / 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního
výboru zastupitelstva obce (viz. Příloha č. 05) a ukládá starostovi
vypracování tabulky s přehledem plnění přijatých usnesení
zastupitelstvem obce od UZ/02/2015 do UZ05/2018 a předložit ji
k projednání nejpozději do konce roku 2019).
trvá
U 3.07 / 01 / 2019
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem ve smyslu ust. §55a
odst. 6 stavebního zákona podmiňuje pořízení výše uvedených
schválených změn úhradou nákladů od žadatelů na jejich
zpracování, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud
se bude zpracovávat, vyhotovení úplného znění územního plánu
po jeho změně (ve smyslu ust. §55a odst. 2 písm. f) stavebního
zákona).
splněno /zpráva FV - vypracování finanční analýzy na zajištění
financování realizace připravovaných investičních projektů obce/

U 1.01 / 03 / 2019

vzato na vědomí

U 1.02 / 03 / 2019

vzato na vědomí
trvá

U 1.03 / 03 / 2019

U 1.03 / 03 / 2019

U 1.03.01 / 03 / 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje doporučení předsedkyně
kontrolního výboru, aby starosta seznámil zastupitelstvo
s postupem plnění Programu rozvoje obce, s termínem do
31.12.2019.
neschváleno

U 2.01.01 / 03 / 2019

splněno /Smlouva o dílo č. 125/2018, č. j. OÚOnL/2455/18/
splněno /Smlouva o dílo č. 14/2019, č. j. OÚOnL/0227/19/
splněno /Smlouva o dílo č. 102/2019, č. j. OÚOnL/1665/19/

U 2.01.02 / 03 / 2019

splněno /Smlouva o dílo č. 125/2019, č. j. OÚOnL/1699/19/
splněno /Smlouva o dílo č. 101/2019, č. j. OÚOnL/1663/19/
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U 2.03.01 / 03 / 2019

U 2.02 / 03 / 2019
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 žadateleTJ Sokol Opatovice nad Labem,
z.s., IČ: 42936004 a schvaluje poskytnutí finanční dotacez
rozpočtu obce Opatovice nad Labem pro rok 2019 ve výši
150.000 Kč.
splněno

U 2.03.02 / 03 / 2019

splněno

U 2.03.03 / 03 / 2019

splněno

U 2.04 / 03 / 2019

splněno /personální oddělení/
trvá
U 3.01 / 03 / 2019
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem schvaluje
předložený návrh Kupní smlouvy č. 48/2019 s prodávajícím
společností Thorion s.r.o., se sídlem Holandská 878/2,
Brno,PSČ: 639 00, IČ: 28282388, na odkup pozemků:

U 2.02 / 03 / 2019

U 3.01 / 03 / 2019

U 4.01 / 03 / 2019

U 4.02 / 03 / 2019

•
•
•
•

p. č. 1601/11 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 436/144 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 436/106 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 1601/6 ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše v k. ú. Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce
k podpisu uvedené smlouvy po úplném dokončení výstavby
RD v této lokalitě a uvedení převáděných stavebních objektů
do řádného stavu.
splněno
trvá
U 4.02 / 03 / 2019
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. Václava Zimy, trvale bytem
Partyzánská 1714, Hradec Králové 8, PSČ: 500 08 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
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U 5.01 / 03 / 2019

ustanovení § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, rozšíření projednávané Změny č. 1
Územního plánu Opatovice nad Labem takto: „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.
splněno

U 5.02 / 03 / 2019

splněno

U 6.01 / 03 / 2019

splněno /jednání proběhlo dne 9.9.2019/

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.03.01 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obce a obecního úřadu od posledního řádného
zasedání rady obce.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 1.04.01 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva obce
Opatovice nad Labem ze dne 18. 6. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 1.04.02 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva obce
Opatovice nad Labem ze dne 18. 6. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 1.04.03 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis ze schůzky Letopisecké komise obce Opatovice nad Labem ze dne
19. 6. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 1.04.04 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis o kontrole provedené Finančním výborem Zastupitelstva obce
Opatovice nad Labem ze dne 29. 5. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.02.01 / 14 / 2019
Rada obce projednala a schvaluje žádost pana D. Č., trvale bytem Opatovice nad Labem, o směnu
bytové jednotky č. 26 na adrese Mikulcova 215 v Opatovicích nad Labem za bytovou jednotku č. 2 na
adrese Hradecká 380 v Opatovicích nad Labem
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0

UR/14/2019
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Strana 6 (celkem 12)
0

UR 2.02.02 / 14 / 2019
(161/2019)
Rada obce projednala a schvaluje uzavření předloženého návrhu Dohody o ukončení nájmu
č. 161/2019 na pronájem bytové jednotky č. 26 na adrese Mikulcova 215 v Opatovicích nad Labem
s nájemcem panem D. Č., trvale bytem Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 a pověřuje starostu obce
Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené dohody.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.03 / 14 / 2019
(162/2019)
Rada obce pověřuje starostu obce k rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy s panem D. Č., trvale
bytem Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 na pronájem bytové jednotky č. 2 v bytovém domě
Hradecká 380 v Opatovicích nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu
uvedené nájemní smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.04 / 14 / 2019
(163/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od pana T. H. ve věci ukončení nájemní smlouvy na
pronájem bytové jednotky č. 29 na adrese Mikulcova 215, schvaluje uzavření předloženého návrhu
Dohody o ukončení nájmu č. 163/2019 s nájemcem panem T. H., trvale bytem Opatovice nad Labem,
PSČ: 533 45 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené dohody.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.05 / 14 / 2019
Rada obce rozhodla o uveřejnění Oznámení o možnosti podání žádosti na přidělení obecního
bytu č. 26 v bytovém domě na ul. Mikulcova 215 v Opatovicích nad Labem do pronájmu.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.06 / 14 / 2019
Rada obce rozhodla o uveřejnění Oznámení o možnosti podání žádosti na přidělení obecního
bytu č. 22 v bytovém domě na ul. Mikulcova 215 v Opatovicích nad Labem do pronájmu.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.07 / 14 / 2019
(180/2019)
Rada obce projednala a schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 180/2019
s nájemcem panem M. H., trvale bytem Velké Svatoňovice, PSČ: 533 45 na pronájem bytové
jednotky č. 29 na adrese Mikulcova čp. 215, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 a pověřuje starostu
obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené nájemní smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0

UR/14/2019
Zdržel se hlasování:

Strana 7 (celkem 12)
0

UR 2.03.01 / 14 / 2019
(159/2019)
Rada obce na základě uveřejněného záměru obce na pronájem nebytových prostor – skladu, které jsou
součásti domu č.p. 160, ul. Pardubická projednala předloženou jedinou cenovou nabídku
od uchazeče, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 159/2019 s nájemcem
panem M. J., trvale bytem Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, na pronájem nebytových prostor –
skladu, které jsou součástí domu čp. 160, ul. Pardubická o celkové výměře 33,60 m 2 za nabídkovou
cenu 52 Kč/m2/měsíc a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené nájemní
smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.01 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu realizace stavby pod názvem Oprava
komunikace ul. Mokrá, Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.04.02 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci koordinátora bezpečnosti práce z prohlídky stavby pod názvem
Oprava komunikace ul. Mokrá, Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.04.03 / 14 / 2019
(158/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/01/1
o dodávce stavebních prací se zhotovitelem společností EKOSTAV HK, s.r.o., se sídlem Kydlinovská
345/69a, Hradec Králové, PSČ: 503 01, IČ: 04761553, ve věci prodloužení termínu dokončení díla
z důvodu zjištění neúnosného podloží a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu
uvedeného dodatku ke smlouvě.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování: 0
UR 2.04.04.01 / 14 / 2019
Rada obce projednala a schvaluje návrh Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na stavební práce zadávanou mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ
čí zákon), avšak za dodržení zásad ustanovení § 6 tohoto zákona pod názvem pod názvem „Oprava
povrchu stávajících komunikací a zpevněných ploch ve vnitrobloku za č.p. 232-233, Opatovice nad
Labem“.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování: 0
UR 2.04.04.02 / 14 / 2019
Rada obce ukládá starostovi, aby zaslal Výzvu k podání na plnění veřejné zakázky malého rozsahu II.
kategorie na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ čí zákon), pod názvem „Oprava povrchu
stávajících komunikací a zpevněných ploch ve vnitrobloku za č.p. 232-233, Opatovice nad Labem“
těmto níže uvedeným uchazečům:
1.
POPR spol. s r.o., IČ: 46509283

UR/14/2019

2.
3.
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Stavební 1148, Hradec Králové, PSČ: 500 03,
K+K KOSICE, a.s., IČ: 64829065
Kosice 8, Kosice, PSČ: 503 51
EKOSTAV HK, s. r. o., IČ: 04761553
Kydlinovská 345/69a, Hradec Králové, PSČ: 503 01.

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

schváleno
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
0
0

UR 2.04.05 / 14 / 2019
(160/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Příkazní smlouvy č. 1927 s příkazníkem
společností INGENIRING KRKONOŠE a.s., se sídlem Horská 634, Trutnov, PSČ: 541 01,
IČ: 27472493, na přípravu a organizační zajištění výběru nejvhodnějšího zhotovitele stavby pod
názvem Rekonstrukce ulice Ke Hřišti, Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla
Kohouta k podpisu uvedené příkazní smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování: 0
UR 2.04.06 / 14 / 2019
(192/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 k SOD č. 2019-004-025 se
zhotovitelem společností REVIST, s.r.o., se sídlem Kurzova 2202/20, Praha 5, PSČ: 155 00,
IČ: 24815756, na opravu narušených částí krovu objektu OPAT – havarijní stav – část provozní – L
část od věže – Hradecká 151, Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta
k podpisu uvedeného dodatku ke smlouvě.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování: 0
UR 2.05.01 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci koordinátora bezpečnosti práce z prohlídky stavby pod názvem
Chodník ulice Hradecká, Opatovice nad Labem, I. etapa.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.05.02 / 14 / 2019
(157/2019)
Rada obce projednala předložené cenové nabídky a schvaluje uzavření návrhu Smlouvy o dílo
č. 2019/07/1 o dodávce stavebních prací se zhotovitelem společností EKOSTAV HK, s.r.o., se sídlem
Kydlinovská 345/69a, Hradec Králové 16, PSČ: 503 01, IČ: 04761553, na provedení stavebněmontážních prací a dodávek na akci „Parkovací stání u ZŠ Opatovice nad Labem“ a „Chodník podél
budovy ZŠ Opatovice nad Labem“ v hodnotě 189.404,00 Kč bez DPH a 309.103,00 Kč vč. DPH
a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.05.03 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu realizace stavby pod názvem Snížení
energetické náročnosti BD, ul. Jozífova 377-379, Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
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UR 2.05.04 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce vydaných Pravidlech pro financování opatření
ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám
s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020 Státním fondem dopravní infrastruktury.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.05.05 / 14 / 2019
(171/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru
projektanta se zhotovitelem společností STARE Hradec Králové s.r.o., se sídlem Kampelíkova 798,
Hradec Králové, PSČ: 500 04, IČ: 28819802 na zajištění autorského dozoru na stavbě pod názvem
Stavební úpravy – provozní budova s kuchyní mateřské školy – rozšíření kapacity mateřské školy
a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.06.01 / 14 / 2019
(155/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. sml. IV-12-2017188/VB/03 s oprávněným společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV, Podmokly, PSČ: 405 02, IČ: 24729035 v zastoupení na základě pověření evidenční.
číslo POV/ODS/87/00153/2017 panem M. F., zaměstnancem ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu
obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.07.01 / 14 / 2019
(172/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Pojistné smlouvy č. 8603467146 s pojistitelem
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ: 186 00,
IČ: 47116617 v zastoupení pojišťovacího makléře společností OK Group, a.s., se sídlem
Mánesova 3014/16, Brno, Královo Pole, PSČ: 612 00, korespondenční adresa Na Vrtálně 84,
Pardubice, PSČ: 530 03, IČ: 25561804 na pojištění funkce zastupitele a pověřuje starostu obce Ing.
Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.07.02 / 14 / 2019
(173/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Pojistné smlouvy č. 8603467146 s pojistitelem
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ: 186 00,
IČ: 47116617 v zastoupení pojišťovacího makléře společností OK Group, a.s., se sídlem Mánesova
3014/16, Brno, Královo Pole, PSČ: 612 00, korespondenční adresa Na Vrtálně 84, Pardubice,
PSČ: 530 03, IČ: 25561804 na pojištění majetku obce a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta
k podpisu uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 3.01 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o výsledku jednání s provozovatelem lékárny ohledně
dopadů realizace stavby Stavební úpravy pro změnu v užívání části objektu v ul. Ke Hřišti 163, Opatovice
nad Labem na provoz lékárny a požadavek Státního ústavu kontroly léčiv na provedení nutných
dispozičních úprav v prostorách lékárny.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 3.02 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu realizace stavby pod názvem Stavební
úpravy pro změnu v užívání části objektu v ul. Ke Hřišti 163, Opatovice nad Labem a rekonstrukce
kuchyně mateřské školy včetně informace od koordinátora bezpečnosti práce z prohlídky stavby.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 3.03 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Opatovice n/L, okres Pardubice, se sídlem Ke Hřišti 163, Opatovice nad Labem,
PSČ: 533 45, IČ: 70986436 k datu 30. 6. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 4.01 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice, se sídlem Školní 247, Opatovice nad Labem,
PSČ: 533 45, IČ: 60158387 k datu 30. 6. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 4.02 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o vydaném Usnesení Krajského úřadu Pardubického kraje,
OŠ – oddělení organizační a vzdělávání pod č.j. KrÚ 51901/2019 ze dne 4.7.2019 ve věci prominutí
zmeškání termínu pro předložení žádosti o navýšení kapacity školní jídelny, jejíž činnost vykonává
právnická osoba s názvem Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice, se sídlem Školní 247,
Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 60158387 v rejstříku škol a školských zařízení uvedeného
v § 146 odst. 1 školského zákona.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.01 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu obce k datu 30. 6. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.02 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o doručení změny registrovaných údajů na akci pod názvem
„Identifikační číslo 115D314020331, Efektivní nakládání s odpady v obci Opatovice nad Labem – od
Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.03 / 14 / 2019
(165/2019)
Rada obce schvaluje uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. PAA-V-49/2019 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 dohody.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 5.04 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o podaném vyúčtování přidělené programové účelové
dotace z rozpočtu Pardubického kraje na nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
JSDH na rok 2019 za účelem nákupu batohu s vybavením na lesní požáry Rosenbauer II a převedení
finančních prostředků ve výši 25.000,00 Kč na účet obce.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 6.01 / 14 / 2019
Rada obce projednala stanovisko od společnosti EVROmat, a.s., se sídlem Tovární 1932/30, Ústí nad
Labem, PSČ: 400 01, IČ: 25448455 k návrhu obce na vzájemnou směnu pozemků (parc. č. 395/5 a st. 560
převod do vlastnictví obce) a ukládá starostovi, aby tento návrh předložil k projednání zastupitelstvem
obce.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.02 / 14 / 2019
Rada obce projednala návrh Letopisecké komise obce Opatovice nad Labem na zřízení depozitáře
a doporučuje zastupitelstvu obce přijetí níže uvedených usnesení:
➢ Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem schvaluje zřízení depozitáře pro ukládání sbírek obce.
➢ Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem souhlasí s přidělením technické místnosti na adrese
Neplachova, čp. 206, Opatovice nad Labem pro zřízení depozitáře.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

schváleno
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
0
0

UR 6.03 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu koordinačních schůzek vedených
s investorem developerského projektu pod názvem Zelená rezidence.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 7.01.01 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o vydaném Usnesení ze dne 30. 5. 2019 Krajským
soudem v Hradci Králové – pobočkou v Pardubicích ve věci bezdůvodného obohacení obce mezi panem
Oskarem Kadaňkou (strana žalující) a obcí Opatovice nad Labem (strana žalovaná).
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 7.01.02 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o doručeném Rozsudku jménem republiky
ze dne 12. 6. 2019 vydaném Krajským soudem v Hradci Králové – pobočkou v Pardubicích ve věci
vedeného soudního řízení pod sp. zn. 52 A 38/2019 (návrh na zrušení části opatření obecné povahy –
Územního plánu Opatovice nad Labem, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Opatovice nad Labem
ze dne 21. 2. 2019) mezi panem M. Č. (strana žalující) a obcí Opatovice nad Labem (strana žalovaná).
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
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UR 7.01.03 / 14 / 2019
Rada obce schvaluje návrh stanoviska obce k doručenému vyjádření od České pošty, s.p. ke znaleckému
posudku na ocenění pozemku parc.č.st. 144, k.ú. Opatovice nad Labem a ukládá starostovi, aby
informoval o přijatém stanovisku advokátní kancelář KVB advokátní kancelář s.r.o..
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 7.02.01 / 14 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu a přijatých závěrech na jednání valné
hromady Svazku obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ, se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové,
PSČ: 502 00, IČO: 72561149 konané dne 27.06.2019 ve Vysoké nad Labem..
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 7.03 / 14 / 2019
Rada obce schvaluje aktualizaci Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č..17/2012 k datu
15.07.2019. (Příloha č.1)
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0

………………….……………
místostarosta obce

………………….……………
starosta obce

