UR/22/2019

Strana 1 (celkem 9)

Usnesení č. UR/22/2019
z jednání rady obce konaného dne 25. listopadu 2019
UR 1.01.01 / 22 / 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 2.07.01 / 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 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 7.03.01 / 18 / 2019

trvá

UR/22/2019

Strana 2 (celkem 9)

UR 2.02.02 / 19 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3426/19, č. sml. 215/2019/

UR 2.02.03 / 19 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3531/19, č. sml. 219/2019/

UR 7.02.02 / 19 / 2019

trvá

UR 2.04.02 / 20 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3625/19, č. sml. 227/2019/

UR 2.05.05 / 20 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3794/19, č. sml. 234/2019/

UR 6.01 / 20 / 2019

trvá
splněno /č. j. OÚOnL/3713/19, č. sml. 231/2019/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 5/2019 konaného dne
20.11.2019/
splněno /č. j. OÚOnL/3768/19, č. sml. 232/2019/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 5/2019 konaného dne
20.11.2019/
splněno /Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, č. j. OÚOnL/3872/19/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 5/2019 konaného dne
20.11.2019/
splněno /Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 (dále jen OZV), č. j.
OÚOnL/3873/19, OZV č. 3/2019, č. j. OÚOnL/3874/19, OZV č.
4/2019, č. j. OÚOnL/3875/19, OZV č. 5/2019, č. j. OÚOnL/3876/19/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 5/2019 konaného dne
20.11.2019/
splněno /podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 5/2019
konaného dne 20.11.2019/

UR 6.03 / 20 / 2019

UR 6.04 / 20 / 2019

UR 6.05 / 20 / 2019

UR 6.06 / 20 / 2019

UR 6.07 / 20 / 2019
UR 1.01.01 / 21 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.02.01 / 21 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.03.01 / 21 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.02.01 / 21 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3813/19, č. sml. 238/2019/

UR 2.02.02 / 21 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3814/19, č. sml. 239/2019/

UR 2.03.01 / 21 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3816/19, č. sml. 237/2019/

UR 2.04.01 / 21 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3807/19, č. sml. 236/2019/

UR 2.05.01 / 21 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.06.01 / 21 / 2019

trvá

UR 2.07.01 / 21 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3806/19, č. sml. 235/2019/

UR 2.07.02 / 21 / 2019

vzato na vědomí

UR 3.01 / 21 / 2019

vzato na vědomí

UR 3.02 / 21 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3809/19/

UR 4.01 / 21 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3824/19/

UR 4.02 / 21 / 2019

vzato na vědomí

UR 6.01 / 21 / 2019

splněno /Návrh Darovací smlouvy s Pardubickým krajem/
podklad zařazen na jednání zastupitelstva č. 5/2019 konaného dne
20.11.2019/

UR 7.01.01 / 21 / 2019

trvá

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
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UR 1.02.01 / 22 / 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
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,

UR/22/2019

U 4.02 / 03 / 2019

Strana 4 (celkem 9)
• 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

U 1.01 / 05 / 2019

vzato na vědomí

U 1.02 / 05 / 2019

vzato na vědomí

U 1.03 / 05 / 2019

vzato na vědomí

U 2.01 / 05 / 2019
U 2.02.01 / 05 / 2019
U 2.02.02 / 05 / 2019
U 2.02.03 / 05 / 2019
U 2.02.04 / 05 / 2019

splněno /Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, č. j. OÚOnL/3872/19/,
na úřední desce vyvěšena od 21. 11. 2019 do 6. 12. 2019/
splněno /Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, č. j. OÚOnL/3873/19/
na úřední desce vyvěšena od 21. 11. 2019 do 6. 12. 2019/
splněno /Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, č. j. OÚOnL/3874/19/
na úřední desce vyvěšena od 21. 11. 2019 do 6. 12. 2019/
splněno /Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, č. j. OÚOnL/3875/19/
na úřední desce vyvěšena od 21. 11. 2019 do 6. 12. 2019/
splněno /Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, č. j. OÚOnL/3876/19/
na úřední desce vyvěšena od 21. 11. 2019 do 6. 12. 2019/

U 2.03 / 05 / 2019

trvá

U 2.04 / 05 / 2019

splněno /doplněno v rozpočtu obce na rok 2020/

U 3.01 / 05 / 2019

odročeno
U 3.01 / 05 / 2019
Zastupitelstvo obce odročuje schválení návrhu Darovací smlouvy
č. 193/2019.
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U 3.02 / 05 / 2019

U 3.03 / 05 / 2019

U 4.01 / 05 / 2019
U 5.01 / 05 / 2019

U 6.01 / 05 / 2019

HLASOVÁNÍ:
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odročeno
U 3.02 / 05 / 2019
Zastupitelstvo obce odročuje schválení návrhu Darovací smlouvy č.
232/2019.
trvá
U 3.03 / 05 / 2019
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem projednalo a schvaluje
uzavření návrhu Smlouvy o upsání akcií č. 202/2019 se společností
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., se sídlem Teplého 2014,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 a pověřuje
starostu obce k podpisu uvedené smlouvy.
vzato na vědomí
trvá
U 5.01 / 05 / 2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje název nové vzniknuvší ulice v lokalitě
ZELENÁ REZIDENCE – ul. „Volkova“.
trvá
U 6.01 / 05 / 2019
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem projednalo a schvaluje
záměr uzavřít darovací smlouvu s Pardubickým krajem, se sídlem
Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ: 532 11, IČ: 70892822, o
bezúplatném převodu pozemků parc. č. 1620/9 a 1620/10 oba
v katastrálním území Opatovice nad Labem, které vznikly oddělením
z pozemku parc. č. 1620/1 v k.ú. Opatovice nad Labem (viz.
geometrický plán č. 1368-76/2019), a to stavební činností
při realizaci stavby „Chodník ul. Hradecká I. etapa, Opatovice nad
Labem“, konkrétně – místo pro přecházení, a zároveň pověřuje
starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu této darovací smlouvy.
nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.03.01 / 22 / 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 2.02.01 / 22 / 2019
(242/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od pana O. K. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové
jednotky č. 10, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 242/2019 s nájemcem panem
O. K., trvale bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 10 v bytovém domě čp. 152,
ul. Hradecká, Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedené
smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0

UR 2.02.02 / 22 / 2019
(243/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od pana E. F. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky
č. 33, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 243/2019 s nájemcem panem E. F., trvale
bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 33 v bytovém domě čp. 215, ul. Mikulcova,
Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno

UR/22/2019
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:
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5
0
0

Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová

UR 2.02.03 / 22 / 2019
(244/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní L. S. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky
č. 17, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 244/2019 s nájemcem paní L. S., trvale
bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 17 v bytovém domě čp. 215, ul. Mikulcova,
Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.04 / 22 / 2019
(245/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní L. H. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky
č. 25, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 245/2019 s nájemcem paní L. H., trvale
bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 25 v bytovém domě čp. 215, ul. Mikulcova,
Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.05 / 22 / 2019
(247/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od pana J. P. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky
č. 6, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 247/2019 s nájemcem panem J. P., trvale
bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 6 v bytovém domě čp. 29, ul. Pardubická,
Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.06 / 22 / 2019
(248/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od pana M. P. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové
jednotky č. 1, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 248/2019 s nájemcem panem
M. P., trvale bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 1 v bytovém domě čp. 151, ul.
Hradecká, Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedené
smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.07 / 22 / 2019
(250/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní B. Š. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky
č. 5, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 250/2019 s nájemcem paní B. Š., trvale
bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 5 v bytovém domě čp. 152, ul. Neplachova,
Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 2.02.08 / 22 / 2019
(249/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní E. T. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky
č. 15, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 249/2019 s nájemcem paní E. T., trvale
bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 15 v bytovém domě čp. 152, ul. Neplachova,
Opatovice nad Labem a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedené smlouvy.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.07.01 / 22 / 2019
(246/2019)
Rada obce projednala a schvaluje předložený návrh Dohody o ukončení smlouvy o poskytování služeb
technické podpory Agendy Majetek se zhotovitelem GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo 1790,
Pardubice, PSČ: 530 03, IČ: 15049248 a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu uvedené
dohody.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 3.01 / 22 / 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 / 22 / 2019
Rada obce schvaluje změnu rozpočtu ZRR 09 (Příloha č. 1).
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 5.02 / 22 / 2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření RO 12 (Příloha č. 2).
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 5.03 / 22 / 2019
Rada obce bere na vědomí ukládá starostovi obce, aby vyzval jednotlivým předsedům odborných komisí
ve věci návrhu odměny pro členy komisí zřízených Radou obce Opatovice nad Labem.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
UR 5.04 / 22 / 2019
(258/2019)
Rada obce projednala a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě 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 uvedeného dodatku.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 5.05 / 22 / 2019
Rada obce projednala a doporučuje zastupitelstvu obce přijetí níže uvedeného usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 2,0 mil. Kč pro rok 2020 se splatností
do 23. 12. 2020 u České spořitelny a.s., pobočka Pardubice.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 5.06.01 / 22 / 2019

Rada obce projednala a schvaluje rozpis Návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

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

UR 5.06.02 / 22 / 2019
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce na rok 2020 a doporučuje zastupitelstvu obce přijetí níže
uvedených usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí rozpis Návrhu rozpočtu obce na rok 2020.

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje předložený návrh:
o

schodkového rozpočtu obce Opatovice nad Labem na rok 2020 o celkových příjmech ve výši
74.602.448,-Kč, celkových výdajích 63.446.620,-Kč a celkovém financování ve výši
11.155.828,-Kč a

o

závazných ukazatelů rozpočtu obce Opatovice nad Labem na rok 2020 a to tak, že stanoví dle
platné rozpočtové skladby členění příjmové části rozpočtu do tříd 1,2,3,4 a závazné ukazatele
pro výdajovou část rozpočtu stanoví na běžné a kapitálové výdaje dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.

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

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

UR 6.01 / 22 / 2019
Rada obce bere na vědomí předložený vypracovaný Znalecký posudek o odhadu obvyklé ceny nemovitosti
ze dne 14. 11. 2019 č. 5239/192/2019 týkající se ocenění předávaného pozemku parc. č. 2026/1 v k. ú.
Opatovice nad Labem od ZELENÉ REZIDENCE s.r.o., se sídlem Vysokomýtská 718, Holice, PSČ: 534 01,
IČ: 05215170, a ukládá starostovi obce, aby ve spolupráci se společností ZELENÁ REZIDENCE s.r.o.
vypracoval finanční analýzu, která je v souladu se vzájemně uzavřenou Smlouvu o spolupráci č. 231/2019.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 7.01.01 / 22 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o protokolu o kontrole provedené Oblastním
inspektorátem práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj provedené ve dnech 2. 8. 2019, 14. 8. 2019
a 23. 8. 2019 podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

………………….……………
místostarosta obce

………………….……………
starosta obce

