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Usnesení č. UR/20/2019
z jednání rady obce konané dne 11. listopadu 2019
UR 1.01.01 / 20 / 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 2.04.01 / 13 / 2019

trvá

UR 5.04 / 13 / 2019

trvá

UR 6.01 / 13 / 2019

trvá

UR 6.01 / 15 / 2019

UR 6.03 / 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/
trvá /č. j. OÚOnL/2948/19/
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 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 1.03.02 / 18 / 2019

trvá

UR 2.04.02 / 18 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL3582/19, č. obj. 154/2019/OÚ/

UR 2.07.01 / 18 / 2019

trvá

UR 2.07.02 / 18 / 2019

trvá

UR 2.07.03 / 18 / 2019

trvá

UR 2.07.04 / 18 / 2019

trvá

UR 5.04 / 18 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3480/19, č. sml. 218/2019/

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
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UR 6.03 / 18 / 2019

trvá

UR 7.02.01 / 18 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.03.01 / 18 / 2019

trvá

UR 1.01.01 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.02.01 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.03.01 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.03.02 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.03.03 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.02.01 / 19 / 2019

trvá

UR 2.02.02 / 19 / 2019

trvá

UR 2.02.03 / 19 / 2019

trvá

UR 2.02.04.01 / 19 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 028/2019/

UR 2.02.04.02 / 19 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3162/19, č. sml. 200/2019/

UR 2.03.01 / 19 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3536/19, č. sml. 221/2019/

UR 2.03.02.01 / 19 / 2019

splněno /výběrové řízení č. 029/2019/

UR 2.03.02.02 / 19 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3535/19, č. sml. 222/2019/

UR 2.04.01 / 19 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3415/19, č. sml. 213/2019/

UR 2.04.02 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.04.03 / 19 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3580/19, č. sml. 225/2019/

UR 2.05.01 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.02 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.03 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.05.04 / 19 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3560/19, č. sml. 224/2019/

UR 2.07.01 / 19 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3537/19, č. sml. 223/2019/

UR 2.07.02 / 19 / 2019

trvá

UR 3.01 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 3.02 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.01 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.02 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.03 / 19 / 2019

splněno /rozpočtové opatření č. RO 11, č. j. OÚOnL/3688/19/

UR 5.04 / 19 / 2019

splněno /změna rozpisu rozpočtu č. ZRR 08, č. j. OÚOnL/3690/19/

UR 6.01 / 19 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3432/19/

UR 6.02 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.01.01 / 19 / 2019

vzato na vědomí
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UR 7.02.01 / 19 / 2019

vzato na vědomí

UR 7.02.02 / 19 / 2019

trvá

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.02.01 / 20 / 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

U 2.02 / 03 / 2019

U 3.01 / 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
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
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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
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 7.01 / 04 / 2019

trvá

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.03.01 / 20 / 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 / 20 / 2019
Rada obce bere na vědomí stanovisko komise životního prostředí k připravovanému projektu
Národní inventarizace kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných míst.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 1.04.02 / 20 / 2019
Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Letopisecké komise konaného dne 18. 9. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
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UR 2.04.01 / 20 / 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 2.04.02 / 20 / 2019
(227/2019)
Rada obce projednala a schvaluje návrh Smlouvy o dílo č. 2019/PR-2 se zhotovitelem společností
STARE Hradec Králové s.r.o., se sídlem Kampelíkova 798, Hradec Králové, PSČ: 500 04, IČ: 28819802
na vyhotovení a odevzdání projektové dokumentace na stavbu „Stavební úpravy Lékařského domu, SO
01 – Rekonstrukce Lékařského domu – 1. NP“ na pozemku p. č. st. 191 v k. ú. Opatovice nad Labem a
pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování: 0
UR 2.04.03.01 / 20 / 2019
Rada obce na základě předložené Zprávy o posouzení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod názvem „Změna účelu užívání se stavebními úpravami Lékařského domu“ – úpravy
1. NP – II. etapa“ rozhodla, že nabídka č. 1 podaná uchazečem společností RONELI SE, se sídlem
Vinohradská 2828/151, Praha 3, PSČ: 130 00, IČ: 29316731 s nabídkovou cenou 4.176.112,23 Kč bez
DPH splňuje podmínky výběrového řízení.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.03.02 / 20 / 2019
(229/2019)
Rada obce pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Smlouvy o dílo č. 229/2019
na realizaci díla pod názvem „Změna účelu užívání se stavebními úpravami Lékařského domu“ – úpravy
1. NP – II. etapa“ 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 uvedené smlouvy
o dílo.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.03.03 / 20 / 2019
(228/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP se 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 „Změna účelu užívání se stavebními úpravami Lékařského domu“ – úpravy
1. NP – II. etapa“ a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování: 0
UR 2.04.04.01 / 20 / 2019
Rada obce na základě předložené Zprávy o posouzení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce ulice Ke Hřišti, Opatovice nad Labem“ rozhodla, že
nabídka č. 2 podaná uchazečem společností EKOSTAV HK, s.r.o., se sídlem Kydlinovská 345/69a,

UR/20/2019

Strana 6 (celkem 11)

Hradec Králové, PSČ: 503 01, IČ: 04761553 s nabídkovou cenou 2.402.383,00 Kč bez DPH splňuje
podmínky výběrového řízení.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.04.04.02 / 20 / 2019
(230/2019)
Rada obce pověřuje starostu k rozhodnutí o uzavření Smlouvy o dílo č. 230/2019
na realizaci díla pod názvem „Rekonstrukce ulice Ke Hřišti, Opatovice nad Labem“ se zhotovitelem
společností EKOSTAV HK, s.r.o., se sídlem Kydlinovská 345/69a, Hradec Králové, PSČ: 503 01,
IČ: 04761553 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.05.01 / 20 / 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 / 20 / 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 / 20 / 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 / 20 / 2019
(233/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2019
se zhotovitelem společností BW – Stavitelství, s.r.o., se sídlem Vysokomýtská 718, Holice, PSČ: 534
01, IČ: 15049752 na provedení méněprací na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti
bytového domu Jozífova 377-379, Opatovice nad Labem“ ve výši 15.624,00 Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného dodatku.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.05.05 / 20 / 2019
(234/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem
společností TIMRA s.r.o., se sídlem Semtín 85, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 04806859 na provedení
víceprací v rámci veřejné zakázky pod názvem „Zateplení bytového domu, Hradecká 380-381,
Opatovice nad Labem“ a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedeného dodatku.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
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UR 3.01 / 20 / 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 4.01 / 20 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty obce 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. 9. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.01 / 20 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o stavu čerpání a plnění rozpočtu obce k datu 31. 10. 2019.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.02 / 20 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o přijaté změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Obec Opatovice nad Labem – Rozšíření kapacity MŠ“ vydané Ministerstvem financí ČR.
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 6.01 / 20 / 2019
Rada obce projednala přijaté stanovisko Magistrátu města Pardubic ve věci návrhu na změnu územního
plánu Opatovice nad Labem podaném společností CAR-TOUR spol. s r.o., se sídlem Pohřebačka 182,
Opatovice nad Labem, PSČ: 533 45, IČ: 27557685 a ukládá starostovi obce Ing. Pavlu Kohoutovi, aby
projednal se zástupcem společnosti CAR-TOUR spol. s r.o. možnost realizace nového dopravního napojení
provozovny vedeného mimo zastavěnou část obce.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.02.01 / 20 / 2019
Rada obce pověřuje starostu obce svoláním řádného jednání zastupitelstva obce na den 20. 11. 2019
do zasedací místnosti obce na adrese Neplachova 206 v Opatovicích nad Labem od 18:00 hod..
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.02.02 / 20 / 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 20. 11. 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,
2.1. Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek
➢ Obecně závazná vyhláška č. 267/1993, o povinnosti právnických osob a podnikatelů
oznamovat umístění provozovny a její části na území obce,
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➢

2.2.

2.3.
2.4.

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997, o závazných částech územního plánu obce Opatovice
n. L.,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí obce,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Opatovice nad
Labem,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku ze psů,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému odstraňování komunálního
odpadu,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
Návrh na schválení obecně závazných vyhlášek
➢ Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Opatovice nad Labem,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, k trvalému označování psů a evidenci jejich
chovatelů,
Návrh na schválení návrhu Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru,
Návrh na schválení dofinancování dopravního automobilu pro JSDH Opatovice nad Labem,

3)

Majetkové záležitosti obce,
3.1. Návrh na schválení návrhu Darovací smlouvy č. 193/2019,
3.2. Návrh na schválení návrhu Darovací smlouvy č. 232/2019,
3.3. Návrh na schválení uzavření Smlouvy o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.,

4)

Návrh na projednání monitorovací zprávy programu rozvoje obce Opatovice nad Labem,

5)

Návrh na pojmenování nové ul. „Volkova“,

6) Různé.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

schváleno
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
0
0

UR 6.03 / 20 / 2019
(231/2019)
Rada obce projednala návrh Smlouvy o spolupráci č. 231/2019 se společností ZELENÁ REZIDENCE s.r.o.,
se sídlem Vysokomýtská 718, Holice, PSČ: 534 01, IČ: 05215170 a doporučuje zastupitelstvu k přijetí níže
uvedeného usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem projednalo a schvaluje návrh Smlouvy o spolupráci č. 231/2019
s developerem společností ZELENÁ REZIDENCE s.r.o., se sídlem Vysokomýtská 718, Holice, PSČ: 534 01,
IČ: 05215170 pro účely přípravy 11 stavebních parcel pro výstavbu samostatných rodinných domů po jedné
bytové jednotce, ve výstavbě 10 dvojdomů v každém po dvou samostatných bytových jednotkách (tj. celkem
20 rodinných domů) a ve výstavbě 4 viladomů (2x se 3 nadzemními podlažími a 2x se 4 nadzemními
podlažími) o celkovém počtu 34 bytových jednotek o velikostech 1+kk až 3+kk v k. ú. Opatovice nad Labem
a pověřuje starostu obce k podpisu uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
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UR 6.04 / 20 / 2019
(232/2019)
Rada obce projednala návrh Smlouvy o spolupráci č. 232/2019 s dárcem panem RNDr. M. G., bytem
Jaroměř a doporučuje zastupitelstvu k přijetí níže uvedeného usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem projednalo a schvaluje návrh Darovací smlouvy č. 232/2019
s dárcem panem RNDr. M. G., bytem Jaroměř v návaznosti na Dohodu o spolupráci při výstavbě rodinných
domů v lokalitě „Pohřebačka – sever“ ze dne 27. 12. 2017 a pověřuje starostu obce k podpisu uvedené
smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.05 / 20 / 2019
Rada obce projednala návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek:
➢ Obecně závazná vyhláška č. 267/1993, o povinnosti právnických osob a podnikatelů oznamovat
umístění provozovny a její části na území obce,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 4/1997, o závazných částech územního plánu obce Opatovice n. L.,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí obce,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Opatovice nad Labem,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku ze psů,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému odstraňování komunálního odpadu,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
a doporučuje zastupitelstvu k přijetí níže uvedeného usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem projednalo a schvaluje návrh na zrušení obecně závazných
vyhlášek:
➢ Obecně závazná vyhláška č. 267/1993, o povinnosti právnických osob a podnikatelů oznamovat
umístění provozovny a její části na území obce,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 4/1997, o závazných částech územního plánu obce Opatovice n. L.,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí obce,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Opatovice nad Labem,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku ze psů,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému odstraňování komunálního odpadu,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

schváleno
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
0
0
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UR 6.06 / 20 / 2019
Rada obce projednala návrh na přijetí obecně závazných vyhlášek:
➢ Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Opatovice nad Labem,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů,

a doporučuje zastupitelstvu k přijetí níže uvedeného usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem projednalo a schvaluje návrh na zrušení obecně závazných
vyhlášek:
➢ Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Opatovice nad Labem,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů,
➢ Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

schváleno
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
0
0

UR 6.07 / 20 / 2019
Rada obce projednala návrh dofinancování nákupu nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu obce na rok 2020 a doporučuje zastupitelstvu k přijetí níže uvedeného
usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem projednalo a schvaluje dofinancování nákupu nového dopravního
automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu obce na rok 2020. Akce je evidována
pod názvem Opatovice nad Labem – Dopravní automobil v dotačním programu 01424 – Dotace pro jednotky
SDH, Identifikační číslo: 014D241009309, Identifikační číslo EIS: JSDH-V2-2019-00642.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 7.01.01 / 20 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o oznámení termínu konání řádné valné hromady
Dobrovolného svazku obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ, se sídlem Československé armády 408, Hradec
Králové, PSČ: 502 00, IČ: 72561149 konané dne 12. 12. 2019 ve Vysoké nad Labem.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 7.01.02 / 20 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty o schváleném rozpočtu na rok 2019 Dobrovolného svazku
obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ, se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, PSČ: 502 00, IČ:
72561149 a o očekávaném a skutečném plnění tohoto rozpočtu.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
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UR 7.01.03 / 20 / 2019
Rada obce projednala předložený návrh Rozpočtu a střednědobého výhledu Dobrovolného svazku obcí
HRADUBICKÁ LABSKÁ a schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého
výhledu na období 2020 – 2022.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 7.02.01 / 20 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o vydaném Rozsudku jménem republiky Krajským
soudem v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích ve věci bezdůvodného obohacení obce mezi paní MUDr.
J. S. (strana žalující) a obcí Opatovice nad Labem (strana žalovaná).
HLASOVÁNÍ:
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

………………….……………
místostarosta obce

………………….……………
starosta obce

