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Usnesení č. UR/19/2019
z jednání rady obce konané dne 30. října 2019

UR 1.01.01 / 19 / 2019

Rada obce schvaluje 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 2.02.05 / 13 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3380/19/

UR 2.04.01 / 13 / 2019

trvá

UR 5.04 / 13 / 2019

trvá

UR 6.01 / 13 / 2019

trvá

UR 5.04 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3114/19, č. sml. 109/2019/

UR 5.05 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3116/19, č. sml. 110/2019/

UR 5.06 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3117/19, č. sml. 111/2019/

UR 5.07 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3118/19, č. sml. 112/2019/

UR 5.08 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3119/19, č. sml. 113/2019/

UR 5.09 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3120/19, č. sml. 114/2019/

UR 5.10 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3122/19, č. sml. 115/2019/

UR 5.11 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3123/19, č. sml. 116/2019/

UR 5.12 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3124/19, č. sml. 117/2019/

UR 5.13 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3126/19, č. sml. 118/2019/

UR 5.14 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3128/19, č. sml. 119/2019/

UR 5.15 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3129/19, č. sml. 120/2019/

UR 5.16 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3130/19, č. sml. 121/2019/

UR 5.17 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3132/19, č. sml. 122/2019/

UR 5.18 / 15 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3133/19, č. sml. 123/2019/

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 6.03 / 15 / 2019

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

UR 2.02.01.01 / 16 / 2019

trvá

UR 2.07.01 / 16 / 2019

trvá

UR 5.04 / 17 / 2019

trvá

UR 5.05.02 / 17 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3684/19/

UR 5.05.03 / 17 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3685/19/

UR 6.01 / 17 / 2019
UR 6.02 / 17 / 2019
UR 6.03 / 17 / 2019

trvá /č. j. OÚOnL/3078/19, č. sml. 193/2019/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 5/2019/
trvá /č. j. OÚOnL/3329/19/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 5/2019/
trvá /č. j. OÚOnL/3168/19, č. sml. 202/2019/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 5/2019/

UR 1.01.01 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.02.01 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.03.01 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.03.02 / 18 / 2019

trvá

UR 1.04.01 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.02.01 / 18 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3286/19, č. sml. 204/2019/

UR 2.04.01 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.04.02 / 18 / 2019

trvá

UR 2.04.03.01 / 18 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 25/2019/

UR 2.04.03.02 / 18 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 25/2019/

UR 2.04.03.03 / 18 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3361/19, č. sml. 211/2019/

UR 2.05.01 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.02 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.03 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.04 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.05.01 / 18 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 2/2019/

UR 2.05.05.02 / 18 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3559/19, č. sml. 212/2019/

UR 2.05.06 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.07.01 / 18 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 31/2019/

UR 2.05.07.02 / 18 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 31/2019/

UR 2.05.07.03 / 18 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3477/19, č. sml. 217/2019/

UR 2.06.01 / 18 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3325/19, č. sml. 208/2019/

UR 2.07.01 / 18 / 2019

trvá

UR 2.07.02 / 18 / 2019

trvá
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UR 2.07.03 / 18 / 2019

trvá

UR 2.07.04 / 18 / 2019

trvá

UR 3.01 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 4.01 / 18 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3396/19, č. obj. 145/2019/OÚ/

UR 5.01/ 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.02 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.03 / 18 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3871/19/

UR 5.04 / 18 / 2019

trvá

UR 6.01 / 18 / 2019

trvá /č. j. OÚOnL/3273/19, č. sml. 203/2019/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 5/2019/

UR 6.02 / 18 / 2019

trvá

UR 6.03 / 18 / 2019

trvá

UR 7.01.01 / 18 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/4047/19/

UR 7.01.02 / 18 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/4051/19/

UR 7.02.01 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.03.01 / 18 / 2019

trvá

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.02.01 / 19 / 2019

Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení zastupitelstvem obce.

U 7.01 / 06 / 2018

U 1.03 / 01 / 2019

U 3.07 / 01 / 2019

U 1.03 / 03 / 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).
trvá
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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
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 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
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pověřuje starostu obce přípravou právního dokumentu ve kterém
budou stanoveny vzájemné podmínky za kterých bude realizována
směna pozemků.

U 3.01 / 04 / 2019

trvá

U 5.01 / 04 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3528/19/

U 5.02 / 04 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3528/19/

U 7.01 / 04 / 2019

trvá

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.03.01 / 19 / 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 1.03.02 / 19 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o dispozičním uspořádání sauny na adrese ul. Ke Hřišti č.p.
163, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 1.03.03 / 19 / 2019
Rada obce bere na vědomí oznámení o aktualizaci údajů o nemovitostech, jejich vlastníci nebo jiní
oprávnění nejsou označení dostatečně určitě v katastru nemovitostí a pověřuje starostu obce Ing. Pavla
Kohouta k projednání možností získání pozemků do vlastnictví obce Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.02.01 / 19 / 2019
(214/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní J. Ř. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky
č. 8, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 214/2019 s nájemcem paní J. Ř., trvale
bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 8 v bytovém domě čp. 152, ul. Neplachova,
Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedeného dodatku.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.02 / 19 / 2019
(215/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní N. S. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky
č. 1, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 215/2019 s nájemcem paní N. S., trvale
bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 1 v bytovém domě čp. 152, ul. Neplachova,
Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedeného dodatku.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.03 / 19 / 2019
(219/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní M. T. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky
č. 3, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 219/2019 s nájemcem paní M. T., trvale
bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 3 v bytovém domě čp. 215, ul. Mikulcova,
Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedeného dodatku.
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Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:
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schváleno
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
0
0

UR 2.02.04.01 / 19 / 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. 4 v bytovém domě
Hradecká 150 v Opatovicích nad Labem do pronájmu rozhodla, že nabídka podaná pod č. 3 paní M. B.,
trvale bytem Hradec Králové s nabídkovou cenou 95,- Kč/m2/měsíc splňuje podmínky výběrového řízení.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.04.02 / 19 / 2019
(220/2019)
Rada obce pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Nájemní smlouvy č. 220/2019 s paní M. B., trvale
bytem Hradec Králové na pronájem bytu č. 4 na adrese Hradecká 150 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 2.03.01 / 19 / 2019
(221/2019)
Rada obce projednala a schvaluje uzavření předloženého návrhu Dohody o ukončení nájmu
č. 221/2019 s nájemcem společností Kvaltex s.r.o., se sídlem Haškova 279, Čeperka, PSČ: 533 45,
na pronájem nebytového prostoru v domě s označením S5 na pozemku 105/12, Opatovice nad Labem v k. ú.
Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedené dohody.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.03.02.01 / 19 / 2019
Rada obce na základě předloženého Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci
uveřejněného Oznámení o možnosti podání žádosti na pronájem nebytových prostor (haly) v přízemí budovy
na adrese Hradecká 414, Opatovice nad Labem rozhodla, že nabídka podaná pod č. 1 společností Trojan
Truhlářství Interiéry Team s.r.o., se sídlem Hradecká 414, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 s nabídkovou
cenou 50,- Kč/m2/měsíc splňuje podmínky výběrového řízení.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.03.02.02 / 19 / 2019
(222/2019)
Rada obce pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Nájemní smlouvy č. 222/2019 se společností Trojan
Truhlářství Interiéry Team s.r.o., se sídlem Hradecká 414, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45 na pronájem
nebytového prostoru (haly) v přízemí budovy na adrese Hradecká 414 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/19/2019

Strana 7 (celkem 9)

UR 2.04.01 / 19 / 2019
(213/2019)
Rada obce projednala a schvaluje návrh Dodatku č. 1/2019 ke Smlouvě o poskytování prací a služeb se
zhotovitelem společností Elektro Kohout s.r.o., se sídlem Urbanice 101, Lhota pod Libčany,
PSČ: 503 27, IČ: 28774558, na provádění elektromontážních a zámečnických prací v obci 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 2.04.02 / 19 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu realizace stavby pod názvem „Oprava povrchu
stávajících komunikací a zpevněných ploch ve vnitrobloku za č.p. 232-233, Opatovice nad Labem“ včetně
informace od koordinátora bezpečnosti práce z prohlídky stavby.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.04.03 / 19 / 2019
(225/2019)
Rada obce projednala a schvaluje návrh Servisní smlouvy č. 225/2019 s dodavatelem společností RON
Software spol. s r.o., se sídlem Rudé armády 2001/30, Karviná, Hranice, PSČ: 733 01, IČ: 47678526, na
podporu programu RON DOCHÁZKA - 4 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené
servisní smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.05.01 / 19 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o průběhu realizace stavby pod názvem Chodník ulice
Hradecká, Opatovice nad Labem, II. etapa včetně informací od koordinátora bezpečnosti práce z jednotlivých
prohlídek stavby.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.05.02 / 19 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu realizace stavby pod názvem Zateplení
bytového domu, Hradecká 380-381, Opatovice nad Labem včetně informací od koordinátora bezpečnosti
práce z jednotlivých prohlídek stavby.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.05.03 / 19 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu realizace stavby pod názvem Snížení
energetické náročnosti bytového domu, Jozífova 377-379, Opatovice nad Labem včetně informací od
koordinátora bezpečnosti práce z jednotlivých prohlídek stavby.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 2.05.04 / 19 / 2019
(224/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 102/2019 se
zhotovitelem společností RONELI SE, se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3, PSČ: 130 00,
IČ: 29316731 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného dodatku.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.07.01 / 19 / 2019

(223/2019)
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Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Smlouvy o provozování zařízení (nákladního výtahu)
s provozovatelem společností Trojan Truhlářství Interiéry Team s.r.o., se sídlem Hradecká 414, Opatovice
nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 06715575 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 / 19 / 2019
(216/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Příkazní smlouvy o správě nemovitostí č. 51/139/19 se
správcem společností STATING s.r.o., se sídlem Pardubická 861/75a, Hradec Králové, PSČ: 500 04, IČ:
25963864 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 3.01 / 19 / 2019
Rada obce projednala a schvaluje Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace ke dni 30. 9.
2019 provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola Opatovice n/L, okres Pardubice, se sídlem Ke
Hřišti 163, Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 70986436.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 3.02 / 19 / 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 5.01 / 19 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci k přípravě rozpočtu na rok 2020 vydanou Krajským úřadem
Pardubického kraje, Finančním odborem.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.02 / 19 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu obce k datu 30. 9. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.03 / 19 / 2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO 11 (Příloha č. 1).
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 5.04 / 19 / 2019
Rada obce schvaluje změnu rozpočtu ZRR 08 (Příloha č. 2).
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.01 / 19 / 2019
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Rada obce bere na vědomí Oznámení o projednávání zadání územního plánu Čeperka a schvaluje
předložený návrh stanoviska obce k předloženému návrhu zadání územního plánu.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.02 / 19 / 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..
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 7.01.01 / 19 / 2019
Rada obce bere na vědomí průvodní zprávu výsadby zeleně ke 170. výročí firmy Freudenberg Sealing
Technologies s.r.o. v obci Čeperka a Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 7.02.01 / 19 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o podané kasační stížnosti panem M. Č. (strana
navrhovatele) proti obcí Opatovice nad Labem (strana odpůrce).
LASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 7.02.02 / 19 / 2019
Rada obce projednala koncept návrhu soudního smíru ve věci soudního jednání vedeného před Městským
soudem v Brně ve věci kupní smlouvy v hodnotě 4.500.000,- Kč s příslušenstvím mezi obcí Opatovice nad
Labem (strana žalující) a KRÁLOVSKOU ZEMSKOU s.r.o. (strana žalovaná).
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0

………………….……………
Josef Půlpán
místostarosta obce

………………….……………
Ing. Pavel Kohout
starosta obce

