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Usnesení č. UR/16/2019
9. září 2019 v zasedací místnosti obce v budově obecního úřadu

UR 1.01.01 / 16 / 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 1.03 / 08 / 2019

splněno

UR 2.02.01 / 12 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1874/19, č. sml. 130/2019/

UR 2.02.05 / 13 / 2019

trvá

UR 2.04.01 / 13 / 2019

trvá

UR 5.04 / 13 / 2019

trvá

UR 5.05 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/1964/19/

UR 6.01 / 13 / 2019

trvá

UR 6.04 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2082/19/

UR 6.06 / 13 / 2019

splněno /splněno KVB advokátní kanceláří s.r.o./

UR 6.01 / 14 / 2019

UR 6.02 / 14 / 2019

trvá /č. j. OÚOnL/2301/19/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 4/2019 konaného dne
12. 9. 2019/
trvá /č. j. OÚOnL/2025/19/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 4/2019 konaného dne
12. 9. 2019/

UR 1.01.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.02.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.03.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.04.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.02.01 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2563/19, č. sml. 166/2019/

UR 2.02.02 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2564/19, č. sml. 167/2019/

UR 2.02.03 / 15 / 2019

trvá

UR 2.02.04 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2680/19/

UR 2.02.05 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2693/19/
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UR 2.03.01 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2565/19, č. sml. 168/2019/

UR 2.03.02 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2842/19, č. sml. 181/2019/

UR 2.03.03 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2571/19, č. sml. 169/2019/

UR 2.04.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.04.02 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.04.03.01 / 15 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 26/2019/

UR 2.04.03.02 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2908/19, č. sml. 185/2019/

UR 2.04.04 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2739/19, č. sml. 175/2019/

UR 2.04.05.01 / 15 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 23/2019/

UR 2.04.05.02 / 15 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 23/2019/

UR 2.04.06 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2714/19, č. sml. 174/2019/

UR 2.04.07.01 / 15 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 25/2019/

UR 2.04.07.02 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2778/19, č. sml. 178/2019/

UR 2.04.08 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2740/19, č. sml. 176/2019/

UR 2.05.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.02 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.03 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.04 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.05 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2741/19, č. sml. 177/2019/

UR 2.05.06.01 / 15 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 27/2019/

UR 2.06.01 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2631/19, č. sml. 170/2019/

UR 2.06.02 / 15 / 2019

neschváleno

UR 2.07.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.07.02 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2983/19/

UR 3.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 3.02 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2869/19/

UR 3.03 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2869/19/

UR 4.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 4.02 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 4.03 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 4.04 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2667/19/

UR 4.05 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2869/19/

UR 5.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.02 / 15 / 2019

trvá /podklad zařazen na jednání zastupitelstva obce č. 04/2019
konaného dne 12. 9. 2019/
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UR 5.03 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3113/19, č. sml. 108/2019/

UR 5.04 / 15 / 2019

trvá

UR 5.05 / 15 / 2019

trvá

UR 5.06 / 15 / 2019

trvá

UR 5.07 / 15 / 2019

trvá

UR 5.08 / 15 / 2019

trvá

UR 5.09 / 15 / 2019

trvá

UR 5.10 / 15 / 2019

trvá

UR 5.11 / 15 / 2019

trvá

UR 5.12 / 15 / 2019

trvá

UR 5.13 / 15 / 2019

trvá

UR 5.14 / 15 / 2019

trvá

UR 5.15 / 15 / 2019

trvá

UR 5.16 / 15 / 2019

trvá

UR 5.17 / 15 / 2019

trvá

UR 5.18 / 15 / 2019

trvá

UR 5.19 / 15 / 2019

splněno /rozpočtové opatření RO 08, č. j. OÚOnL/2874/19/

UR 5.20 / 15 / 2019

splněno /změna rozpočtu ZRR 06, č. j. OÚOnL/2875/19/

UR 5.21 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 6.01 / 15 / 2019

trvá /č. j. OÚOnL/2434/19, č. sml. 164/2019/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 4/2019 konaného dne
12. 9. 2019/

UR 6.02 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 6.03 / 15 / 2019

trvá /č. j. OÚOnL/2948/19/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 4/2019 konaného dne
12. 9. 2019/

UR 6.04.01 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/2851/19/

UR 6.04.02 / 15 / 2019

trvá /č. j. OÚOnL/2851/19/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 4/2019 konaného dne
12. 9. 2019/

UR 7.01.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.01.02 / 15 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.02.01 / 15 / 2019

vzato na vědomí

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.02.01 / 16 / 2019

Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení zastupitelstvem
obce.
U 7.01 / 06 / 2018

trvá (bude projednán na jednání valné hromady dne 27.6.2019)
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o
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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).
trvá
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.
trvá
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.
trvá
U 3.01 / 03 / 2019

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:
•
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
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k podpisu uvedené smlouvy po úplném dokončení výstavby RD
v této lokalitě a uvedení převáděných stavebních objektů do
řádného stavu.
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
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.
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.03.01 / 16 / 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 / 16 / 2019
Rada obce bere na vědomí oznámení o zahájení kontroly „Koncepce bydlení obce na léta 20122020“ Kontrolním výborem Zastupitelstva obce Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 1.04.02 / 16 / 2019
Rada obce projednala předloženou výzvu předsedou komise životního prostředí panem
P. P. na připojení obce k celosvětové akci pod názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ konané
dne 21.9.2019 a ukládá starostovi, aby projednal s pořadatelem, tj. komisi životního prostředí
požadavky na technické zabezpečení a vybavení ze strany obce.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0

UR/16/2019

Strana 6 (celkem 10)

UR 2.01.01 / 16 / 2019
Rada obce projednala žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem
Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 65993390 na pronájem pozemků parc. č. 2468/4, 2601,
2622, 2627 v k. ú. Opatovice nad Labem, schvaluje žádost na pronájem výše uvedených pozemků
a ukládá starostovi obce Ing. Pavla Kohoutovi, aby uveřejnil adresný záměr na úřední desce obce.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.01.01 / 16 / 2019
(186/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost o ukončení nájemní smlouvy panem P. M., trvale bytem
Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 a na pronájem bytové jednotky č. 4 v bytovém domě čp. 150,
ul. Hradecká, Opatovice nad Labem a schvaluje, schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu č.
186/2019 k 31.10.201 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedené dohody.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.01.02 / 16 / 2019
Rada obce projednala a schvaluje návrh podmínek výběrového řízení na pronájem bytové jednotky
č. 4, na adrese Hradecká čp. 150, Opatovice nad Labem, rozhodla o uveřejnění podmínek výběrového
řízení na pronájem bytové jednotky č. 4 na adrese Hradecká čp. 150, Opatovice nad Labem a ukládá
starostovi obce Ing. Pavlu Kohoutovi, aby uveřejnil podmínky výběrového řízení na pronájem bytové
jednotky č. 4 na adrese Hradecká čp. 150, Opatovice nad Labem na úřední desce obce.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.02 / 16 / 2019
Rada obce projednala a neschvaluje předloženou žádost paní J. Š., trvale bytem Opatovice nad Labem,
PSČ: 533 45, na vzájemnou směnu bytových jednotek v bytovém domě na adrese Mikulcova 215,
Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.03 / 16 / 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. 22 v bytovém domě
Mikulcova 215 v Opatovicích and Labem do pronájmu rozhodla, že nabídka podaná pod č. 2 slečnou
K. P., trvale bytem Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 s nabídkovou cenou 72,- 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 2.02.04 / 16 / 2019
(188/2019)
Rada obce pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Nájemní smlouvy č. 188/2019 se slečnou K. P., trvale
bytem Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 na pronájem bytu č. 22 na adrese Mikulcova 215 v Opatovicích
nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené nájemní smlouvy.
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HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:
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schváleno
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
0
0

UR 2.02.05 / 16 / 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. 26 v bytovém domě
Mikulcova 215 v Opatovicích and Labem do pronájmu rozhodla, že nabídka podaná pod č. 4 panem
D. J., trvale bytem Dvůr Králové nad Labem, PSČ: 544 01 s nabídkovou cenou 72,- 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 2.02.06 / 16 / 2019
(187/2019)
Rada obce pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Nájemní smlouvy č. 187/2019 s panem D. J., trvale
bytem Dvůr Králové nad Labem, PSČ: 544 01 na pronájem bytu č. 26 na adrese Mikulcova 215
v Opatovicích nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené nájemní
smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
1
Půlpán
UR 2.04.01 / 16 / 2019
(č. obj. 121/2019/OÚ)
Rada obce projednala cenovou nabídku na osázení ostrůvků podél silnice II/324 (ul. Hradecká)
od čp. 127 po čp. 130 ve směru na Hradec Králové o celkové ploše cca 58m2 a schvaluje vystavení
objednávky paní Ing. Ivoně Kubínové, místem podnikání Pohřebačka 11, Opatovice nad Labem,
PSČ: 533 45, IČ: 73669521 za celkovou smluvní cenu 46.000,- Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.05.01 / 16 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o průběhu realizace stavby pod názvem Chodník ulice
Hradecká, Opatovice nad Labem, II. etapa.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.05.02 / 15 / 2019
Rada obce na základě předloženého Záznamu o posouzení hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu pod názvem Oddělený sběr Opatovice nad Labem rozhodla,
že nabídka podaná účastníkem č. 1 společností Komunální technika s.r.o., se sídlem Boleslavská 1544,
Brandýs nad Labem, PSČ: 250 01, IČ: 26684055 s nabídkovou cenou 1.394.250,- Kč bez DPH splňuje
podmínky výběrového řízení.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 2.05.03 / 15 / 2019
(189/2019)
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci díla pod názvem „Oddělený sběr Opatovice nad
Labem“ se zhotovitelem Komunální technika s.r.o., se sídlem Boleslavská 1544, Brandýs nad Labem, PSČ:
250 01, IČ: 26684055 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.07.01 / 16 / 2019
(183/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh od společnosti STARNET, s.r.o., na umístění
anténního stožáru pro přenos internetového signálu a příslušného místa pro technologii na bytovém domě
ul. Jozífova čp. 379, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 a pověřuje starostu obce k rozhodnutí o uzavření
Smlouvy o umístění anténního stožáru se společnosti STARNET, s.r.o., se sídlem Žižkova 226/3, České
Budějovice, PSČ: 370 01, IČ: 26041561
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.07.02 / 16 / 2019
(184/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Dodatku k licenční smlouvě č. 2010 o poskytnutí
uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS s distributorem společností Triada,
spol. s r.o., se sídlem U Svobodárny 1110/12, Praha 9, PSČ: 190 00, IČ: 43871020 za účelem užívání
počítačového programu MUNIS „Sledování rozpočtu“ 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 3.01 / 16 / 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 3.02 / 16 / 2019
Rada obce schvaluje podání návrhu na zpětvzetí žádosti na zvýšení kapacity Mateřské školy Opatovice nad
Labem, okres Pardubice, se sídlem Ke Hřišti 163, Opatovice nad Labem, IČ: 70986436 z hodnoty 84 žáků
na 111 žáků podanou obcí dne 25.9.2018 na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství a kultury.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 3.03 / 16 / 2019
Rada obce schvaluje podání žádosti na zvýšení kapacity Mateřské školy Opatovice nad Labem, okres
Pardubice, se sídlem Ke Hřišti 163, Opatovice nad Labem, IČ: 70986436, a to z hodnoty 84 žáků
na 138 žáků k datu 1.9.2020 a ukládá starostovi, aby podal žádost na Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor školství a kultury.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 3.04 / 16 / 2019
Rada obce schvaluje podání žádosti na zvýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Opatovice
nad Labem, okres Pardubice, se sídlem ke Hřišti 163, Opatovice nad Labem, IČ: 70986436 a to z hodnoty
100 stravovaných žáků na 138 stravovaných žáků k datu 1.9.2020 a ukládá starostovi, aby podal žádost
na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor školství a kultury.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 4.01 / 16 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o bezúplatné zápůjčce kompaktního mycího stroje
s vysokou produktivitou za účelem vyzkoušení nového způsobu mytí podlah v pavilonech A1, A2, B1, B2
a C v areálu základní školy.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.01 / 16 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu obce k datu 31. 8. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.02 / 16 / 2019
Rada obce na základě doručení rozhodnutí o schválení finančního příspěvku z Operačního programu
životního prostředí od Ministerstva životního prostředí ČR na realizaci projektu pod názvem Oddělený sběr
Opatovice nad Labem ve výši 1.563.679,97 Kč (nákup odpadových nádob), projednala předložený návrh
rozpočtového opatření RO 09 a doporučuje zastupitelstvu obce přijetí níže uvedeného usnesení:

Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem projednalo důvodovou zprávu a schvaluje rozpočtové
opatření RO 09.
Navýšení příjmů:
§

Položka

ÚZ

411x

v Kč
1.563.679,97

Navýšení výdajů:
§

Položka

3723

5137

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

ÚZ

v Kč
1.563.679,97

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

UR 6.01 / 16 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu jednotlivých koordinačních schůzek
vedených s investorem developerského projektu společností ZELENÁ REZIDENCE s.r.o., IČ 05215170
za účelem stanovení podmínek obce pro přípravu území na výstavbu bytového komplexu spočívajícího
v realizaci 11 rodinných domků, 10 dvojdomků a 4viladomů a ukládá starostovi obce, aby o výsledku
těchto jednání informoval zastupitelstvo obce.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 6.02 / 16 / 2019
(198/2019)
Rada obce projednala předložený návrh Smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě
33, čp. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054 na poskytnutí úvěru ve výši 15.000.000 Kč a doporučuje
zastupitelstvu obce přijetí níže uvedeného usnesení.

Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční
bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054 na poskytnutí úvěru
ve výši 15.000.000 Kč.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

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

UR 6.03 / 16 / 2019
(209/2019)
Rada obce projednala předložený návrh Smlouvy o spolupráci se smlouvou o smlouvě budoucí kupní
s developerem 3T GROUP Development s.r.o., se sídlem Pec pod Sněžkou – Velká ÚPA 132, Pec pod
Sněžkou, PSČ: 542 21, IČ: 27551407 a doporučuje zastupitelstvu obce přijetí níže uvedeného usnesení.

Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem projednalo a schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci se
smlouvou o smlouvě budoucí kupní s developerem 3T Group Development s.r.o., se sídlem Velká
Úpa 132, Pec pod Sněžkou, PSČ: 542 21, IČ: 27551407 pro účely realizace stavebního záměru
spočívajícího v aktuální přípravě 51 stavebních parcel pro výstavbu řadových rodinných domů
po jedné bytové jednotce a pověřuje starostu obce k podpisu uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

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

UR 6.04 / 16 / 2019
Rada obce projednala předložený návrh na pořízení změny územního plánu podle § 46 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, předložený navrhovatelem
paní Ing. O. V.-V., trvale bytem Praha 6, Bubeneč, PSČ: 160 00 na zařazení pozemku parc. č. 436/68 na
změnu plochy bydlení pozemku parc. č. 436/68 v k.ú. Opatovice nad Labem a doporučuje zastupitelstvu
obce přijetí níže uvedeného usnesení.

Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem neschvaluje návrh na pořízení změny územního plánu
podle § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) a § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, předložený navrhovatelem paní Ing. O. V.-V., trvale bytem Praha 6, Bubeneč, PSČ: 160
00 na zařazení pozemku parc. č. 436/68 na změnu plochy bydlení pozemku parc. č. 436/68
v k. ú. Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

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

………………….……………
místostarosta obce

………………….……………
starosta obce

