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Usnesení č. UR/23/2019
z jednání rady obce konaného dne 2. prosince 2019
UR 1.01.01 / 23 / 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
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UR 7.02.02 / 19 / 2019

trvá

UR 6.01 / 20 / 2019

trvá

UR 2.06.01 / 21 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3819/19, č. sml. 240/2019/

UR 7.01.01 / 21 / 2019

trvá

UR 1.01.01 / 22 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.02.01 / 22 / 2019

vzato na vědomí

UR 1.03.01 / 22 / 2019

vzato na vědomí

UR 2.02.01 / 22 / 2019

trvá

UR 2.02.02 / 22 / 2019

trvá

UR 2.02.03 / 22 / 2019

trvá

UR 2.02.04 / 22 / 2019

trvá

UR 2.02.05 / 22 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3906/19, č. sml. 247/2019/

UR 2.02.06 / 22 / 2019

trvá

UR 2.02.07 / 22 / 2019

trvá

UR 2.02.08 / 22 / 2019

trvá

UR 2.07.01 / 22 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/3885/19, č. sml. 246/2019/

UR 3.01 / 22 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.01 / 22 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/4077/19/

UR 5.02 / 22 / 2019

splněno / č. j. OÚOnL/4078/19, vyvěšeno na úřední desce dne 9. 12.
2019 do 31. 12. 2019/

UR 5.03 / 22 / 2019

vzato na vědomí

UR 5.04 / 22 / 2019

splněno /č. j. OÚOnL/4076/19, č. sml. 258/2019/

UR 6.01 / 22 / 2019

trvá

UR 7.01.01 / 22 / 2019

vzato na vědomí

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.02.01 / 23 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení zastupitelstvem obce.
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
U 7.01 / 06 / 2018
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
U 1.03 / 01 / 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního
výboru zastupitelstva obce (viz. Příloha č. 05) a ukládá starostovi
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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,
• 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
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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 2.03 / 05 / 2019

trvá

U 3.01 / 05 / 2019

U 3.02 / 05 / 2019

U 3.03 / 05 / 2019

U 5.01 / 05 / 2019

U 6.01 / 05 / 2019

HLASOVÁNÍ:

odročeno
U 3.01 / 05 / 2019
Zastupitelstvo obce odročuje schválení návrhu Darovací smlouvy
č. 193/2019.
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.
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/
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UR 1.02.02 / 23 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení zastupitelstvem obce ze rok
2016 (volební období 2014-2018).
U 1.01 / 01 / 2016

vzato na vědomí

U 2.01 / 01 / 2016

splněno /Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, uveřejněna na úřední
desce dne 14. 3. 2016 do 30. 3. 2016/

U 3.01 / 01 / 2016

splněno /rozpočtová změna č. 3/2016 (3/2016)/

U 4.01 / 01 / 2016

splněno /záměr na odkup pozemku p. č. 100 od České obce
sokolské/

U 4.02 / 01 / 2016

Splněno

U 5.01 / 01 / 2016

splněno /Záměr prodeje: odprodeje pozemků uveřejněn na úřední
desce dne 23. 5. 2016 do 8. 6. 2016/

U 6.01 / 01 / 2016

splněno /Zápis z jednání Finančního výboru č. 01/2016/

U 1.01 / 02 / 2016

vzato na vědomí

U 2.01 / 02 / 2016

splněno /Záměr prodeje: odprodeje pozemků uveřejněn na úřední
desce dne 23. 5. 2016 do 8. 6. 2016/

U 2.02 / 02 / 2016

splněno /revokace usnesení U 5.01/01/2016//

U 3.01 / 02 / 2016

vzato na vědomí

U 4.01 / 02 / 2016

splněno /Smlouva o dílo 16007/2016, č. sml. 106/2016/

U 5.01 / 02 / 2016

splněno /schválen Závěrečný účet za rok 2015/

U 6.01 / 02 / 2016

splněno /rozpočtové opatření č. RO 12/2016/

U 6.02 / 02 / 2016

splněno /Darovací smlouva č. 149/2016, č. sml. 149/2016/

U 7.01 / 02 / 2016

splněno /Záměr prodeje rodinného domu čp. 159 uveřejněn na
úřední desce dne 12. 8. 2016 do 15. 9. 2016/

U 8.01 / 02 / 2016

splněno /Smlouva o koupi nemovité věci č. 130/2016/

U 9.01 / 02 / 2016

splněno

U 9.02 / 02 / 2016

splněno

U 1.01 / 03 / 2016

vzato na vědomí

U 2.01 / 03 / 2016

splněno

U 3.01 / 03 / 2016

splněno /Smlouva o koupi nemovité věci č. 150/2016/

U 3.02 / 03 / 2016

splněno

U 4.01 / 03 / 2016

splněno

U 5.01 / 03 / 2016

splněno /žadatel informován o zamítnutí žádosti/

U 6.01 / 03 / 2016

splněno /schválení Požárního řádu obce Opatovice nad Labem/

U 7.01 / 03 / 2016

vzato na vědomí

U 8.01 / 03 / 2016

splněno /Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, uveřejněna na úřední
desce dne 24.6.2016 do 12.7.2016/

U 9.01 / 03 / 2016

splněno

U 1.01 / 04 / 2016

vzato na vědomí
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U 2.01 / 04 / 2016

splněno

U 2.02 / 04 / 2016

neschváleno

U 3.01 / 04 / 2016

splněno /Kupní smlouva č. 155/2016/

U 3.02 / 04 / 2016

splněno /Kupní smlouva č. 150/2016/

U 3.03 / 04 / 2016

splněno /žadatel byl informován o zamítnutí žádosti/

U 3.04 / 04 / 2016

vzato na vědomí

U 4.01 / 04 / 2016

splněno /Darovací smlouva č. 149/2016/

U 5.01 / 04 / 2016

neschváleno /zamítnutí poskytnutí dotací/

U 6.01 / 04 / 2016

splněno

U 6.02 / 04 / 2016

splněno

U 7.01 / 04 / 2016
U 7.02 / 04 / 2016

splněno /Smlouva o právu použití pozemku pro stavbu č.
147/2016/
splněno /Smlouva o právu použití pozemku pro stavbu č.
152/2016/

U 8.01 / 04 / 2016

nesplněno z důvodu nevypracování projektové dokumentace

U 1.01 / 05 / 2016

splněno

U 2.01 / 05 / 2016

neschváleno

U 2.02 / 05 / 2016

neschváleno

U 2.03 / 05 / 2016

vzato na vědomí

U 1.01 / 06 / 2016

vzato na vědomí

U 2.01 / 06 / 2016

splněno /uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
(dále jen VS) č. 194/2016, VS č. 195/2016, VS č. 196/2016,
VS č. 197/2016/

U 3.01 / 06 / 2016

splněno /podklad pro rozpočet obce na rok 2017/

U 4.01 / 06 / 2016

splněno /prodej rodinného domu č. p. 159/

U 4.02 / 06 / 2016

splněno /prodej rodinného domu č. p. 159/

U 5.01 / 06 / 2016

splněno /Darovací smlouva s Pardubickým krajem/

U 6.01 / 06 / 2016

neschváleno

U 6.02 / 06 / 2016

splněno /součástí rozpočtu obce na rok 2017/

U 1.01 / 07 / 2016

vzato na vědomí

U 2.01 / 07 / 2016

splněno /součásti rozpočtu obce na rok 2017/

U 3.01 / 07 / 2016

splněno /schválení kontokorentu k běžnému účtu/

U 4.01 / 07 / 2016

splněno /Kupní smlouva č. 228/2016, č. j. 3794/16/

U 5.01 / 07 / 2016

splněno /Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, uveřejněna na úřední
desce dne 12.12.2016 do 28.12.2016/

U 6.01 / 07 / 2016

splněno

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/
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UR 1.02.03 / 23 / 2019
Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění přijatých usnesení zastupitelstvem obce ze rok
2017 (volební období 2014-2018).
U 1.01 / 01 / 2017

vzato na vědomí

U 2.01 / 01 / 2017

vzato na vědomí

U 3.01 / 01 / 2017

splněno /rozpočtové opatření č. 01/2017 (01/2017)/

U 4.01 / 01 / 2017

splněno

U 5.01 / 01 / 2017
U 5.01 / 02 / 2017
U 5.01 / 03 / 2017
U 6.01 / 01 / 2017
U 6.02 / 01 / 2017
U 7.01 / 01 / 2017

splněno /Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, uveřejněna na úřední
desce dne 10. 2. 2017 do 27. 2. 2017/
splněno /Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, uveřejněna na úřední
desce dne 10. 2. 2017 do 27. 2. 2017/
splněno /Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, uveřejněna na úřední
desce dne 10. 2. 2017 do 27. 2. 2017/
neschváleno
splněno /projednáno a schváleno usnesením U 5.01/04/2019 a U
5.02/04/2019/
splněno /Záměr prodeje ze dne 10. 3. 2017, uveřejněn na úřední
desce dne 10. 3. 2017 do 27. 3. 2017/

U 7.02 / 01 / 2017

splněno /odprodej části pozemku parc. č. 277/4 v k. ú. Pohřebačka/

U 8.01 / 01 / 2017

splněno /Smlouva o koupi nemovité věci č. 35/2017, č. j. 1301/17/

U 8.02.01 / 01 / 2017

neschváleno

U 8.02.02 / 01 / 2017

splněno /kupní smlouva nebyla uzavřena/

U 8.03 / 01 / 2017

splněno /neschválení koupě pozemku/

U 8.04 / 01 / 2017

splněno /výsledkem jednání byl nový návrh kupní ceny/

U 9.01 / 01 / 2017

splněno

U 1.01 / 02 / 2016

vzato na vědomí

U 2.01 / 02 / 2017

splněno

U 3.01 / 02 / 2017

splněno /rozpočtové opatření č. 04/2017 (04/2017)/

U 3.02 / 02 / 2017

splněno

U 3.03 / 02 / 2017

splněno

U 3.04 / 02 / 2017

splněno /revokace usnesení:
U 5.01 / 01 / 2011
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem přerušuje jednání o
schválení bodu číslo 5 o schválení rozpočtu a bude se v něm
pokračovat po projednání bodu číslo 9)./

U 3.05 / 02 / 2017

splněno

U 4.01 / 02 / 2017

splněno /Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, uveřejněna na úřední
desce dne 19. 4. 2017 do 5. 5. 2017/

U 5.01 / 02 / 2017

splněno /revokace usnesení
U 8.01/01/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o koupi
nemovité věci s panem Janem Jozífem, nar. 22.6.1952, trvale
bytem U Lesa 411, Opatovice nad Labem na koupi pozemku p.č.
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272/2 v k.ú. Pohřebačka o výměře 469 m2 za celkovou kupní
cenu 93.490,-Kč./

U 5.02 / 02 / 2017

splněno /Smlouva o koupi nemovité věci č. 35/2017, č. j. 1301/17/

U 5.03 / 02 / 2017

splněno /Kupní smlouva č. 3001K17/202, č. sml. 58/2017, č. j.
OÚOnL/1713/17/

U 6.01 / 02 / 2017

splněno /Kupní smlouva č. 74/2017, č. j. OÚOnL/2703/17/

U 6.02 / 02 / 2017

splněno /Smlouva o
č. j. OÚOnL/1539/17/

U 6.03 / 02 / 2017

splněno /Kupní smlouva č. 49/2017, č. j. 1282/17/

U 7.01 / 02 / 2017

splněno

U 8.01 / 02 / 2017

splněno /Směnná smlouva č. 97/2017, č. j. OÚOnL/1747/17/

U 9.01 / 02 / 2017

splněno

U 10.01 / 02 / 2017

vzato na vědomí

U 1.01 / 03 / 2017

vzato na vědomí

U 2.01 / 03 / 2017

splněno /Smlouva č. 678/2017 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu SFDI na rok 2017, č. sml. 101/2017,
č. j. OÚOnL/1846/17/

U 2.02 / 03 / 2017

splněno

U 2.03 / 03 / 2017

splněno

U 2.04.01 / 03 / 2017

neschváleno

U 2.04.02 / 03 / 2017

splněno /pokyn předám mzdové účtárně/

U 2.04.03 / 03 / 2017

splněno /splněno mzdovou účtárnou/

U 2.05 / 03 / 2017

splněno

U 2.06 / 03 / 2017

splněno

U 2.07 / 03 / 2017

splněno /rozpočtové opatření č. 07/2017 (07/2017)/

U 3.01 / 03 / 2017

splněno

U 3.02 / 03 / 2017

splněno

U 3.03 / 03 / 2017

splněno

U 4.01 / 03 / 2017
U 5.01 / 03 / 2017
U 5.02.01 / 03 / 2017

U 5.02.02 / 03 / 2017

U 5.02.03 / 03 / 2017

koupi

nemovité

věci

č.

62/2017,

splněno /odročení projednání schválení kupní smlouvy na odprodej
rodinného domu č. p. 159/
splněno /Adresný záměr prodeje pozemků ze dne 16. 6. 2017,
uveřejněn na úřední desce dne 16. 6. 2017 do 3. 7. 2017/
splněno /Adresný záměr prodat ze dne 29.6.2017, č. j.
OÚOnL/2074/17 uveřejněn na úřední desce dne 29.6.2017 do
30.8.2017/
splněno /Adresný záměr prodat ze dne 29.6.2017, č. j.
OÚOnL/2075/17, uveřejněn na úřední desce dne 29.6.2017 do
30.8.2017/
splněno /Adresný záměr prodat ze dne 29.6.2017, č. j.
OÚOnL/2076/17, uveřejněn na úřední desce dne 29.6.2017 do
30.8.2017/
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U 5.02.04 / 03 / 2017

splněno /Adresný záměr prodat ze dne 29.6.2017, č. j.
OÚOnL/2077/17, uveřejněn na úřední desce dne 29.6.2017 do
30.8.2017/

U 6.01 / 03 / 2017

splněno

U 7.01 / 02 / 2017

neschváleno

U 8.01 / 03 / 2017

splněno

U 1.04 / 04 / 2017

splněno

U 2.01 / 04 / 2017

splněno

U 2.02 / 04 / 2017

splněno /rozpočtové opatření č. 09/2017 (09/2017)/

U 1.01 / 05 / 2017

vzato na vědomí

U 2.01.01 / 05 / 2017

splněno

U 2.01.02 / 05 / 2017

splněno /rozpočtové opatření č. 13/2017 (13/2017)/

U 2.02.01 / 05 / 2017

splněno

U 2.02.02 / 05 / 2017

splněno /Smlouva o úvěru č. 10159/17/LCD, č. sml. 157/2017,
č. j. OÚOnL/3459/17/

U 2.03 / 05 / 2017

vzato na vědomí

U 2.04 / 05 / 2017

splněno

U 3.01.01 / 05 / 2017

splněno /schválení odprodeje bytové jednotky č. 228/07/

U 3.01.02 / 05 / 2017

splněno /schválení odprodeje bytové jednotky č. 228/08/

U 3.01.03 / 05 / 2017

splněno /schválení odprodeje bytové jednotky č. 229/07/

U 3.01.04 / 05 / 2017

splněno /schválení odprodeje bytové jednotky č. 229/08/

U 3.02 / 05 / 2017

splněno /schválení odprodeje pozemku parcela č. st. 188/

U 3.03 / 05 / 2017

splněno /schválení odprodeje pozemku parc. č. 504/11/

U 3.04 / 05 / 2017

splněno

U 3.05 / 05 / 2017

splněno

U 3.06.01 / 05 / 2017

splněno /schválení účasti obce na dražbě pozemku parc. č. 100/

U 3.06.02 / 05 / 2017

splněno /nečerpáno/

U 3.07 / 05 / 2017

splněno

U 4.01 / 05 / 2017

splněno /Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové
základní školy č. 243/2017, č. j. OÚOnL/3895/17/

U 5.01 / 05 / 2017

projednání bodu odročeno

U 1.01 / 06 / 2017

vzato na vědomí

U 2.01 / 06 / 2017

splněno /Jednací řád Zastupitelstva obce, č. j. OÚOnL/4254/17/

U 2.02 / 06 / 2017

splněno /Jednací řád Zastupitelstva obce, č. j. OÚOnL/4254/17/

U 3.01 / 06 / 2017

splněno /Kupní smlouva č. 169/2017, č. j. OÚOnL/3578/17/

U 3.02 / 06 / 2017

splněno /zřízení zástavního práva k rodinnému domu č. p. 159
včetně pozemku parc. č. 188/

U 3.03.01 / 06 / 2017

splněno /zástavní právo k bytové jednotce č. 228/07/
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U 3.03.02 / 06 / 2017

splněno /zástavní právo k bytové jednotce č. 228/08/

U 3.03.03 / 06 / 2017

splněno /zástavní právo k bytové jednotce č. 229/07/

U 3.03.04 / 06 / 2017

splněno /zástavní právo k bytové jednotce č. 229/08/

U 4.01 / 06 / 2017

splněno

U 4.02 / 06 / 2017

splněno /rozpočtové opatření č. 19/2017 (19/2017)/

U 4.03 / 06 / 2017

splněno

U 1.01 / 07 / 2017

vzato na vědomí

U 2.01 / 07 / 2017
U 2.02 / 07 / 2017
U 3.01 / 07 / 2017

splněno /Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, uveřejněna na úřední
desce dne 14. 12. 2017 do 30. 12. 2017/
splněno /Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, uveřejněna na úřední
desce dne 14. 12. 2017 do 30. 12. 2017/
splněno
splněno /revokace usnesení číslo U 3.02/06/2017

U 3.02 / 06 / 2017
U 4.01 / 07 / 2017

U 4.02 / 07 / 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 85 písm. k) zákona
128/2000 Sb. o obcích v platném znění zřízení zástavního práva k
pozemku označeného jako stavební parcela č. st. 188 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 143 m2, jejíž součástí je dům čp.159, a
pozemku parc. č. 385/15 – ostatní plocha o výměře 677 m2./
splněno
/Zástavní
smlouva
k nemovitým
věcem
č.
600/09865/17/2/01, č. sml. 5/2018, č. j. OÚOnL/0307/18/

U 5.01 / 07 / 2017

vzato na vědomí

U 5.02 / 07 / 2017

splněno /rozpočtové opatření/

U 5.03 / 07 / 2017

splněno

U 6.01 / 07 / 2017

splněno

U 7.01 / 07 / 2017

splněno

U 8.01 / 07 / 2017

splněno /Směrnice k používání fondu kulturních a sociálních potřeb,
č. j. OÚOnL/4231/17/

HLASOVÁNÍ:

nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

UR 1.03.01 / 23 / 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 2.01.01 / 23 / 2019
(253/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od pana M. B. ve věci prodloužení doby pronájmu pozemku parc.
č. 7 v k. ú. Pohřebačka, schvaluje uzavření předloženého návrhu Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 70/2018
s nájemcem panem M. B., trvale bytem Opatovice nad Labem, na pronájem pozemku parc. č. 7 v k. ú.
Pohřebačka a pověřuje starostu obce Ing. Pavla Kohouta k podpisu výše uvedeného dodatku.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 2.02.01 / 23 / 2019
(252/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od pana M. K. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové
jednotky č. 18, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 252/2019 s nájemcem panem
M. K., trvale bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 18 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:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.02 / 23 / 2019
(254/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od pana P. K. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky
č. 5, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 254/2019 s nájemcem panem P. K., trvale
bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 5 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:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.03 / 23 / 2019
(255/2019)
Rada obce projednala předloženou žádost od paní R. Č. ve věci prodloužení doby pronájmu bytové jednotky
č. 32, schvaluje uzavření předloženého návrhu Nájemní smlouvy č. 255/2019 s nájemcem paní R. Č., trvale
bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 32 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:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 2.02.04 / 23 / 2019
(256/2019)
Rada obce projednala a schvaluje uzavření předloženého návrhu Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
č. 54/2014 s nájemcem panem J. V., trvale bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 4
v bytovém domě čp. 151, ul. Hradecká, 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 2.02.05 / 23 / 2019
(257/2019)
Rada obce projednala a schvaluje uzavření předloženého návrhu Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
č. 263/2014 s nájemcem paní L. N., trvale bytem Opatovice nad Labem, na pronájem bytové jednotky č. 2
v bytovém domě čp. 377, ul. Jozífova, 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 3.01 / 23 / 2019
Rada obce na základě projednání předložených důvodů návrhu na vyřazení DDHM likvidační komisi
ustanovenou vedením mateřské školy schvaluje vyřazení uvedených předmětů a spotřebičů z majetku
mateřské školy.
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schváleno
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
0
0

UR 3.02 / 23 / 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 / 23 / 2019
Rada obce stanovuje v souladu s § 13 zákona č.143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění a §10 nařízení vlády
č. 251/1992 Sb. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizacích
v platném znění ředitelce mateřské školy J. H. odměnu za rok 2019 ve výši 72.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
5
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata, Navrátilová
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 5.01 / 23 / 2019
Rada obce projednala návrh na revokaci přijatého usnesení č. U 3.05/02/2017 ze dne 13.04.2017
a doporučuje zastupitelstvu obce přijetí níže uvedených usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci přijatého usnesení č. U 3.05/02/2017 ze dne 13.04.2017.
Původní znění:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů kompetenci rady obce k provádění jednotlivých opatření v následujícím rozsahu:
do výše 500 000,- Kč včetně v těchto případech:
a)
rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo
b)
jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce)
rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen v případech:
a)
kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce v případě havárií, nebo stavu nouze, výdaje k odvrácení
možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady,
b)
úhrady pokud, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření
je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaje musí být realizovány.

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady obce k provádění jednotlivých opatření v neomezeném
rozsahu.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.02.01 / 23 / 2019
Rada obce pověřuje starostu obce svoláním řádného jednání zastupitelstva obce na den 11. 12. 2019
do zasedací místnosti obce na adrese Neplachova 206 v Opatovicích nad Labem od 19:00 hod..
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
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UR 6.02.02 / 23 / 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 11. 12. 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 rozpočtu obce na rok 2020,
2.2. Návrh Smlouvy o kontokorentu,
2.3. Návrh odměny místostarostovi obce,
2.4. Návrh odměny předsedům a členům odborných komisí Rady obce Opatovice nad Labem,
kteří nejsou zastupiteli
3) Různé.
HLASOVÁNÍ:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdržel se hlasování:

schváleno
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
0
0

UR 6.02.03 / 23 / 2019
Rada obce projednala rozeslanou výzvu předsedům odborných komisí zřízených Radou obce Opatovice nad
Labem, aby stanovili odměnu členům komisí, kteří nejsou zastupiteli obce. Jedná se o Letopiseckou komisi,
Komisi životního prostředí, Školskou komisi a Komisi výstavby.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 6.02.04 / 23 / 2019
Rada obce projednala a doporučuje k projednání zastupitelstvem obce níže uvedené usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice nad Labem schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi obce
za splnění zvláště významných úkolů obce ve výši 30.000,- Kč.
HLASOVÁNÍ:
schváleno
Pro návrh:
4
Kohout, Půlpán, Nikšová, Vašata
Proti návrhu:
0
Zdržel se hlasování:
0
UR 7.01.01 / 23 / 2019
Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu a přijatých závěrech na jednání valné hromady
MAS REGIONu KUNĚTICKÉ HORY z.s. konané dne 21. 11. 2019 v Moravanech.
HLASOVÁNÍ: nehlasováno /usnesení bylo vzato na vědomí/

………………….……………
místostarosta obce

………………….……………
starosta obce

