Zápis č.1
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Opatovice konaného
dne 05. 11. 2018 v Lidovém domě v Opatovicích
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17:00 hodin a ukončeno v 18:00 hodin.
Před zahájením zasedání bylo předáno členům zastupitelstva obce (při prezenci) osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle ust. § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o
volbách do zastupitelstev obcí“).
Zahájení
Ustavujícímu zasedání předsedal, v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších úprav (dále také jen „zákon o obcích“) dosavadní starosta obce Ing. Jaroslav
Kuchař (dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s ust. § 91 odst. 1 zákona
o obcích, a že informace podle ust. § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Opatovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 26. 10. 2018 do 06.11. 2018, současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Dále konstatoval, že přítomnost všech členů ZO, kteří obdrželi mandát ve volbách do ZO
konaných ve dnech 05. a 06.10.2018. prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce je
usnášeníschopné, protože je přítomno všech 15 členů ZO.
Při zahájení jednání zasedání ZO byli přítomni občané obce.
***
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s ust. § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu byli zastupitelé upozorněni na to, že
odmítnutí složit slib, nebo složení slibu s výhradou, má za následek zánik mandátu dle ust. §
55 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl znění slibu:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Opatovice a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“
Poté vyzval jednotlivé zastupitele, aby složili slib pronesením slova „slibuji“ a stvrdili podpisem
na připraveném archu.
Následně všichni zastupitelé složili slib, a tak předsedající konstatoval, že je zastupitelstvo
obce Opatovice usnášeníschopné.
***
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1)

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající určil zapisovatelem paní Věru Klvaňovou. Dále předsedající navrhl jako
ověřovatele zápisu Ing. Jana Bartošíka a pana Radka Klanicu. Jmenovaní s určením
souhlasili.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice u r č u j e ověřovatele zápisu Ing. Jana Bartošíka a Radka
Klanicu, zapisovatelku Věru Klvaňovou.
Hlasování: Pro hlasovalo 15 členů ZO.
2)

Volba volební a návrhové komise

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na členy volební a návrhové
komise:
„Za rozvoj obce“ byl navržen Ing. Martin Roreček. „Za zdravý život“ byl navržen Ing. Miloslav
Masařík. Za „KDÚ-ČSL“ byl navržen Pavel Juráň.
Jmenovaní s určením souhlasili.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice u r č u j e členy volební a návrhové komise: Ing. Martina
Rorečka, Ing. Miloslava Masaříka a Pavla Juráně.
Hlasování: Pro hlasovalo 15 členů ZO.
3)

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce, dále navrhl
program doplnit o projednání OZV o nočním klidu č. 2/2018 a to vzhledem k tomu, SDH změnil
termíny dvou tanečních zábav. Předsedající seznámil přítomné s programem jednání:
Bod 4 ) Volba starosty, místostarosty a rady obce
a)
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
b)
volba starosty
c)
volba místostarosty
d)
volba členů rady obce
Bod 5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)
volba předsedy finančního výboru
c)
volba předsedy kontrolního výboru
d)
volba členů finančního výboru
e)
volba členů kontrolního výboru
Bod 6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
Bod 7) Prodej speciálního automobilu cisternového značky TATRA T 815 PR26 22235 6X6
CAS 32 TNU85, RY 1M6 6362
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Bod 8) Určení zastupitele, který bude s pořizovatelem spolupracovat na pořízení ÚP (návrhu
ÚP Opatovice)
Bod 9) OZV o nočním klidu č.2/2018
Bod 10) Diskuse
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice s c h v a l u j e program ustavujícího zasedání, doplněný o
projednání OZV o nočním klidu č.2/2018.
Hlasování: Pro hlasovalo 15 členů ZO.
4)

Volba starosty, místostarosty a členů rady obce

a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu ust.
§ 71 zákona o obcích.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v souladu s ustanovením. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
u r č u j e, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování: Pro hlasovalo 15 členů ZO.
b) Volba starosty
Určení způsobu volby.
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do hlasovací
urny, následně budou předsedajícím spočítány a členům zastupitelstva bude umožněno
výsledek sčítání zkontrolovat.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádný návrh na změnu způsobu hlasování nebyl podán. Předsedající konstatoval, že volba
starosty a místostarosty bude probíhat veřejným hlasováním.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž
po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty:
Předsedající vyzval členy volební a návrhové komise k podání návrhů na funkci starosty.
„Za rozvoj obce“: Ing. Martin Roreček navrhl Ing. Dagmar Navrátilovou.
„Za zdravý život“: žádný návrh nebyl podán
Za „KDÚ-ČSL“: žádný návrh nebyl podán
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Bylo přistoupeno k volbě starosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v o l í starostou obce Opatovice Ing. Dagmar Navrátilovou.
Hlasování: Pro hlasovalo 14 členů ZO, proti nehlasoval nikdo, zdržel se 1.
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Po zvolení starosty převzala řízení ustavujícího zasedání Ing. Dagmar Navrátilová (dále
vedená jako „předsedající“).
Nově zvolená starostka obce poděkovala všem zastupitelům za zvolení do funkce. Současně
poděkovala bývalému starostovi a bývalým členům zastupitelstva obce za jejich práci a
popřála jim v osobním životě mnoho úspěchů.
Předsedající přistoupila k volbě místostarosty
c) Volba místostarosty
Předsedající navrhla podle zvyklostí, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Jiný návrh nebyl vznesen, proto vyzvala členy volební a návrhové komise, aby podali návrhy
na funkci místostarosty:
„Za rozvoj obce“: Ing. Martin Roreček navrhl Ing. Martina Matýsku Ph.D..
„Za zdravý život“: žádný návrh nebyl podán
Za „KDÚ-ČSL“: žádný návrh nebyl podán
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Bylo přistoupeno k volbě místostarosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v o l í místostarostu obce Opatovice Ing. Martina Matýsku Ph.D.
Hlasování: Pro hlasovalo 13 členů ZO, proti nehlasoval nikdo, zdrželi se 2.
d) Volba členů rady
Předsedající přítomným sdělila, že dle ust. § 99 odst.3 zákona o obcích, je počet členů rady
lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů
zastupitelstva obce. Uvedla, že Radu obce Opatovice tvoří 5 členů: starosta, místostarosta
(povinně dle zákona o obcích) a další tři členové.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci členů rady.
„Za rozvoj obce“ Ing. Martin Matýska Ph.D navrh: Ing. Martina Rorečka a paní Jolanu
Andrýskovou.
„Za zdravý život“ Ing. Miloslav Masařík navrhl: Ing. Jaroslava Kuchaře.
„KDU-ČSL“ nebyl podán žádný návrh.
Předsedající vyzvala zastupitele a přítomné občany, aby sdělili k návrhům svá stanoviska.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v o l í za člena rady obce Opatovice Ing. Martina Rorečka
Hlasování: Pro hlasovalo 14 členů ZO, proti nehlasoval nikdo, zdržel se 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v o l í za člena rady obce Opatovice Jolanu Andrýskovou
Hlasování: Pro hlasovalo 14 členů ZO, proti nehlasoval nikdo, zdržel se 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v o l í za člena rady obce Opatovice Ing. Jaroslava Kuchaře
Hlasování: Pro hlasovalo 13 členů ZO, proti nehlasoval nikdo, zdrželi se 2.
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5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Uvedla, že zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (dle ust. § 117 odst.
3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.
1 zákona o obcích). Členy výboru mohou byt členové zastupitelstva i jine osoby, pouze
předsedou výborů může byt jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice z ř i z u j e finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Hlasování: Pro hlasovalo 15 členů ZO.
b)

volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzvala členy volební a návrhové komise k podání návrhu na funkci předsedy
finančního výboru.
Člen volební a návrhové komise Ing. Martin Roreček navrhl za hnutí „Za rozvoje obce“ na
funkci předsedy finančního výboru Ing. Marii Černockou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v o l í předsedu finančního výboru Ing. Marii Černockou.
Hlasování: Pro hlasovalo 13 členů ZO, proti nehlasoval nikdo, zdrželi se 2.
c)

volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy volební a návrhové komise k podání návrhu na funkci předsedy
kontrolního výboru.
Člen volební a návrhové komise Ing. Miloslav Masařík navrhl za hnutí „Za zdravý život“ na
funkci předsedy kontrolního výboru Ing. Jana Bartošíka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v o l í předsedu kontrolního výboru Ing. Jana Bartošíka.
Hlasování: Pro hlasovalo 14 členů ZO, proti nehlasoval nikdo, zdržel se 1.
d)

volba členů finančního výboru

Předsedající vyzvala členy volební a návrhové komise k podání návrhů na funkci 2 členů
finančního výboru.
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Byly podány následující návrhy:
Člen volební a návrhové komise Ing. Martin Roreček navrhl za hnutí „Za rozvoj obce“: Jolanu
Andrýskovou.
Člen volební a návrhové komise Ing. Miloslav Masařík navrhl za hnutí, „Za zdravý život“: Ing.
Miloslava Masaříka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v o l í členku finančního výboru Jolanu Andrýskovou.
Hlasování: Pro hlasovalo 14 členů ZO, proti nehlasoval nikdo, zdržel se 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v o l í člena finančního výboru Ing. Miloslava Masaříka.
Hlasování: Pro hlasovalo 14 členů ZO, proti nehlasoval nikdo, zdržel se 1.
e)

volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzvala členy volební a návrhové komise k podání návrhů na funkci členů
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen volební a návrhové komise Ing. Martin Roreček navrhl za hnutí „Za rozvoj obce“: Ing.
Martina Rorečka.
„Za zdravý život“ nebyl navržen žádný kandidát. Za „KDU-ČSL“ byl navržen Pavel Juráň.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v o l í člena kontrolního výboru Ing. Martina Rorečka.
Hlasování: Pro hlasovalo 14 členů ZO, proti nehlasoval nikdo, zdržel se 1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v o l í člena kontrolního výboru Pavla Juráně.
Hlasování: Pro hlasovalo 14 členů ZO, proti nehlasoval nikdo, zdržel se 1.
6)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)

Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, byla stanovena finanční odměna pro neuvolněné zastupitele.
K tomuto uvedla, že navrhovaná měsíční odměna nesmí přesáhnout maximální výši odměn
stanovených uvedeným nařízením. Předsedající navrhla, aby výše odměny činila pro
jednotlivé funkce:
- člena zastupitelstva ve výši 500,- Kč,
- místostarostu obce ve výši 4.500,-Kč,
- člena rady obce ve výši 1.000,-Kč,
- předsedům výborů a komisí ve výši 800,-Kč,
a to nejdříve ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce (v souladu s ust. § 72 odst. 3 zákona
o obcích), kterým odměnu stanovilo.
Dále navrhla, že v případě souběhu funkcí bude odměna poskytována pouze za 1 funkci tou
nejvyšší sazbou. Konstatovala, že navrhované výše odměn jsou ve stejné výši jako u
předchozího ZO.
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Předsedající vyzvala členy zastupitelstva a přítomné občany k uplatnění stanovisek.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce
neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích,
a Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, s c h v a l u j e měsíční odměnu:
pro člena zastupitelstva ve výši 500,- Kč,
dále za výkon funkce místostarosty ve výši 4.500,-Kč,
člena rady obce ve výši 1000,-Kč,
předsedům výborů a komisí ve výši 800,-Kč,
a to nejdříve ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce s tím, že: v případě zvolení nového
člena – zastupitele, má nárok na odměnu ode dne složení slibu, a v případě předsedy výboru
ode dne zvolení do funkce, a v případě souběhu funkcí bude odměna poskytována pouze za
1 funkci tou nejvyšší sazbou.
Hlasování: Pro hlasovalo 15 členů ZO.
7) Prodej speciálního automobilu cisternového značky TATRA T 815 PR 26 22235
6x6 CAS 32, RZ 1M6 6362
Předsedající uvedla, že na prodej předmětné TATRY T 815, vozidla SDH Opatovice, obec
Opatovice vyhlásila záměr, který byl vyvěšen 16.10.2018 a svěšen 05.11.2018. Cena
automobilu byla stanovena znaleckým posudkem ve výši 400.500,-Kč, bez DPH. Na záměr
se přihlásil jediný zájemce ve stanovené lhůtě dne 22.10.2018 a to Obec Horní Újezd, IČ:
00636274, sídlem Horní Újezd 83, PSČ: 753 53. Zájemce hodlá vozidlo využít pro vlastní
zásahovou jednotku JPO III a současně akceptuje stanovenou cenu.
Předsedající vyzvala zastupitele a přítomné občany k podání stanovisek k návrhu před
hlasováním. Jelikož nebyly podány žádné návrhy, nechala o prodeji věci hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice s c h v a l u j e prodej speciálního cisternového automobilu
TATRA T 815 PR 26 22235 6x6 CAS 32, RZ 1M6 6362, za cenu ve výši: 400.500,-Kč dle
znaleckého posudku č. 2947/2018 za podmínky, že úhrada kupní ceny proběhne převodem
na účet obce Opatovice s tím, že po uhrazení ceny dojde k převzetí a odvezení vozidla.
Současně ZO Opatovice p o v ě ř u j e starostu obce podpisem smlouvy o prodeji vozu.
Hlasování: Pro hlasovalo 15 členů ZO.
8) Určení zastupitele, který bude s pořizovatelem spolupracovat na pořízení ÚP
(návrhu ÚP Opatovice)
Předsedající uvedla, že obec Opatovice obdržela dne 15.10.2018 žádost od MěÚ Hranice,
odbor rozvoje města oddělení územního plánování (dále jen „pořizovatel“), který pořizuje
změnu územního plánu obce Opatovice. Pořizovatel uvedl, že s ohledem na proběhlé
komunální volby a změny v zastupitelstvech obcí, zanikla funkce „určeného zastupitele“ spolu
s mandátem zastupitele. Se vznikem nového mandátu musí být tedy určen nový zastupitel
(případně stávající zastupitel potvrzen), v souladu s ust. zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který
bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení ÚP obce Opatovice, v novém volebním
období. Předsedající navrhla do funkce „určeného zastupitele“ Ing. Dagmar Navrátilovou a
současně vyzvala členy zastupitelstva a přítomné občany k uplatnění stanovisek.
Před hlasováním nebyla podána žádná stanoviska.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v souladu s ustanovením stavebního zákona č.183/2006 Sb.,
s c h v a l u j e do funkce „určeného zastupitele“ Ing. Dagmar Navrátilovu, která bude
spolupracovat s pořizovatelem na pořízení územního plánu obce Opatovice.
Hlasování: Pro hlasovalo 15 členů ZO.
9) OZV o nočním klidu č.2/2018
Předsedající uvedla, že na základě písemné žádosti ze dne 12.10.2018, SDH požádal o
změnu termínů tanečních zábav, které se mají uskutečnit 24.11.2018 (původní termín 17.11.)
a 29.12.2018 (původní termín 26.12.2018). Z čehož vyplývá nutná změna OZV č.1/2018, o
nočním klidu. Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy pro takové akce, při nichž je doba
nočního klidu vymezena v čl. 3 předmětné vyhlášky dobou kratší než stanoví zákon, a to od 3
do 6 hodiny ranní. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22 do 6 hodiny. Z těchto důvodů
je nutná změna předmětné OZV.
Předsedající vyzvala zastupitele a přítomné občany k podání stanovisek k předloženému
návrhu OZV před hlasováním. Jelikož nebyly podány žádné připomínky, nechala předsedající
o přijetí nové OZV č.2/2018 hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,
zákon o obcích, s c h v a l u j e obecně závaznou vyhlášku č.2/2018, o nočním klidu.
Hlasování: Pro hlasovalo 15 členů ZO.
10) Diskuse
Předsedající nejprve informovala přítomné o průběhu kulturních akcí, které se uskuteční v obci
dne:
- 22.11.2018 v 16 hodin tradiční „Setkání seniorů“ v Lidovém domě, 01.12.2018 v 15 hodin
„Adventní slavnost v Opatovicích“ s tím, že akci pořádá ZO ČSZ z části ve spolupráci
s obcí,
- dále obec Opatovice připravuje tradiční „Rozsvěcování vánočního stromu“, které se
uskuteční na návsi dne 06. 12. 2018,
- dále že se pro občany obce připravuje akce: „Mše na Sv. Hostýně“, která bude spojená
s prohlídkou prostor baziliky a J-K křížové cesty dne 9. 12. 2018, odjezd bude z návsi
připraveným autobusem v 8 hodin (podle přihlášených zájemců),
Do diskuse se přihlásila paní Jana Kuchařová s tím, že v sobotu 10. 11. 2018 se konají
„Martinské hody“ a dne 24. 11. 2018 na hřišti Pod Hory „ESO – mariášový turnaj“.
Předsedající vyzvala přítomné občany ke všeobecné rozpravě. Do diskuze se přihlásil Ing.
L.Navrátil s dotazem jakým způsobem je monitorována stavební činnost, související se
stavebními úpravami v obci při opravě místní kanalizace, neboť dopravní průjezdnost v obci
je katastrofální. Dotázal se, zda-li se konají kontrolní dny s dodavatelem a kdy bude stavba
ukončena? K tomuto Ing. Kuchař sdělil, že kontrolní dny probíhají každý čtvrtek a že to je věc
nového zastupitelstva a pak předal slovo panu Jiřímu Číhalovi, aby podal informace. Pan Jiří
Číhal jako předseda stavební komise uvedl, že vykonává nad předmětnou stavbou dozor a
kontrolní dny, že bývají pravidelně ve čtvrtek. Dále sdělil, že stavba by měla být dokončena
dne 16.11.2018 a že v současné době probíhají zkoušky na měření únosnosti podkladových
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vrstev před nanesením asfaltového povrchu. Současně sdělil, že zkoušky nevychází a bude
muset dojít k odebrání podkladové vrstvy, kterou bude nutno upravit tak, aby zkoušky
únosnosti vyhověly a mohlo dojít k dokončení asfaltového povrchu.
Dále proběhla diskuse o možnosti zasazení lípy ke 100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky. Přítomní rovněž uvedli, že obec nezorganizovala k tomuto
významnému výročí žádné oslavy. Přítomnými zastupiteli bylo přislíbeno, že v průběhu
měsíce listopadu nebo prosince letošního roku, podle klimatických podmínek, proběhne
vysazení lípy dodatečně na vytipovaném místě v obci. Do diskuse se dále přihlásil pan V.
Vašíček s upozorněním, že již několikrát poukázal na nesvítící světlo nad přechodem v dolní
části obce u odbočky na hřiště a upozornil, že zde přechází často děti ze hřiště. Dále pan J.
Hostaša uvedl, že nesvítí osvětlení kaple sv. Mořice, přičemž bylo Ing. Dagmar Navrátilovou
přislíbeno, že sjedná okamžitou nápravu k oběma zmiňovaným věcem. Tímto byla všeobecná
rozprava ukončena.
V závěru předsedající sdělila, že děkuje všem za účast na ustavujícím zastupitelstvu a uvedla,
že předběžný termín dalšího konání zastupitelstva je naplánován na čtvrtek 13. 12. 2018,
termín bude upřesněn zveřejněním na úřední desce obce.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:00 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedaní podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) OZV č.2/2018 - návrh

Zápis byl vyhotoven dne: 06.11.2018
Zapisovatel: Věra Klvaňová

Ověřovatelé: Ing. Jan Bartošík..........................

dne ...........................................

Radek Klanica..................................... dne ...........................................

Starostka: Ing. Dagmar Navrátilová

Místostarosta: Ing. Martin Matýska Ph.D.

Razítko obce:
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(není povinné)

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Opatovice
konaného dne 05.11.2018 v Lidovém domě v Opatovicích
Zastupitelstvo obce po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“):
určuje
1/1/2018 - Ing. Jana Bartošíka a Radka Klanicu ověřovateli zápisu z ustavujícího jednání ZO
a Věru Klvaňovou zapisovatelkou.
2/1/2018 - Ing. Martina Rorečka, Ing. Miloslava Masaříka a Pavla Juráně členy volební a
návrhové komise.
.
4-a/1/2018 - v souladu s ustanovením. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
schvaluje
3/1/2018 – program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Opatovice:
Bod 4 ) Volba starosty, místostarosty a rady obce
a)
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
b)
volba starosty
c)
volba místostarosty
d)
volba členů rady obce
Bod 5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)
volba předsedy finančního výboru
c)
volba předsedy kontrolního výboru
d)
volba členů finančního výboru
e)
volba členů kontrolního výboru
Bod 6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
Bod 7) Prodej speciálního automobilu cisternového značky TATRA T 815 PR26 22235 6X6
CAS 32 TNU85, RY 1M6 6362
Bod 8) Určení zastupitele, který bude s pořizovatelem spolupracovat na pořízení ÚP (návrhu
ÚP Opatovice)
Bod 9) OZV o nočním klidu č.2/2018
Bod 10) Diskuse
6/1/2018 - v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, a Nařízením vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, měsíční
odměnu: pro člena zastupitelstva ve výši 500,- Kč,dále za výkon funkce místostarosty ve výši
4.500,-Kč, člena rady obce ve výši 1000,-Kč, předsedům výborů a komisí ve výši 800,-Kč,
a to nejdříve ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce s tím, že: v případě zvolení nového
člena – zastupitele, má nárok na odměnu ode dne složení slibu, a v případě předsedy výboru
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ode dne zvolení do funkce, a v případě souběhu funkcí bude odměna poskytována pouze za
1 funkci tou nejvyšší sazbou.
7/1/2018 - prodej speciálního cisternového automobilu TATRA T 815 PR 26 22235 6x6 CAS
32, RZ 1M6 6362, za cenu ve výši: 400.500,-Kč /dle znaleckého posudku č. 2947/2018/ za
podmínky, že úhrada kupní ceny proběhne převodem na účet obce Opatovice s tím, že po
uhrazení ceny dojde k převzetí a odvezení vozidla.
8/1/2018 - v souladu s ust. zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, do funkce „určeného
zastupitele“ Ing. Dagmar Navrátilovu, která bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení
územního plánu obce Opatovice.
9/1/2018 - v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
závaznou vyhlášku č.2/2018, o nočním klidu.

obecně

volí
4-b/1/2018 - starostku obce Opatovice Ing. Dagmar Navrátilovou.
4-c/1/2018 - místostarostu obce Opatovice Ing. Martina Matýsku Ph.D.
4-d/1/2018 - členy rady obce Opatovice Ing. Martina Rorečka, Jolanu Andrýskovou a
Ing. Jaroslava Kuchaře.
5-b/1/2018 - předsedu finančního výboru Ing. Marii Černockou.
5-c/1/2018 - předsedu kontrolního výboru Ing. Jana Bartošíka.
5-d/1/2018 - členy finančního výboru Jolanu Andrýskovou a Ing. Miloslava Masaříka.
5-e/1/2018 - členy kontrolního výboru Ing. Martina Rorečka a Pavla Juráně.
zřizuje
5-a/1/2018 - finanční a kontrolní výbor, přičemž oba výbory budou tříčlenné.
pověřuje
7/1/2018 - starostu obce podpisem smlouvy o prodeji vozu.
bere na vědomí
10/1/2018 - informaci o stavu rozestavěné stavby kanalizace v obci z hlediska dopravní
situace v obci, dále informaci o tom, že nesvítí světlo veř. osvětlení na přechodu pro chodce
v dolní části obce, a dále že nesvítí osvětlení kaple sv. Mořice.

Ing. Dagmar Navrátilová
starostka

Ing. Martin Matýska Ph.D.
místostarosta
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