USNESENÍ
ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice,
konaného dne 29.04.2019 na Obecním úřadě 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
1/4/2019 – Milana Vinklárka a Radka Klanicu ověřovateli zápisu a Věru Klvaňovou
zapisovatelkou.
schvaluje
2/4/2019 – program jednání 4.řádného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice:
Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Nedokončení stavby RD na parc.č. 95/21 v k.ú. Opatovice u Hranic
Smlouva o dílo na stavbu pod názvem: „OÚ Opatovice: Stavební úpravy objektu –
rekonstrukce střechy“
6. Smlouva o dílo na opravu přístupové terasy obecního objektu č.p.9, ul. Záhorská
v Opatovicích
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IZ-12-8001590/VB01 – mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí (zemní elektrické vedení
a zařízení o napětí 0,4kV na poz. parc.č. 69/2, 1667 a parc.č.st.184, všechny v k.ú.
Opatovice u Hranic)
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IP-12-8022558/01 mezi ČEZ
Distribuce, a.s. a obcí (předmětem věcného břemene je zařízení distribuční soustavy
na poz. parc.č.167/9, 167/12 a 1610, všechny v k.ú. Opatovice u Hranic)
9. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
10. Rozpočtové opatření č.2
11. Žádost o dotaci pro soutěže SH-ČMS SDH Opatovice – r.2019
12. Nová OZV č.1/2019 – Požární řád obce
13. Různé
14. Náměty, připomínky občanů
1.
2.
3.
4.
5.

4a/4/2019 – uložení smluvní pokuty ve výši 150 tisíc Kč a následně vymáhání této smluvní
pokuty, pokud nebude uhrazena ve stanoveném termínu dle ust. čl. V, odst.8, to do 14 dnů
ode dne doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty, po X.Y., nar. ……, bytem ……..,
z důvodu nedodržení a porušení podmínky Kupní smlouvy o převodu nemovitosti ze dne
24.11.2010, uvedené v čl. V., bod č.2, ve znění pozdějších Dodatků č.1, č.2 a č.3.
5a/4/2019 - realizaci stavby pod názvem: „OÚ Opatovice: Stavební úpravy objektu –
rekonstrukce střechy“, za cenu ve výši 2 143.553,07 Kč, vč. DPH, podle cenové nabídky firmy
MAREŠ Ivo s.r.o., se sídlem 28. října 124, Hranice, IČ: 28573391.
5b/4/2019 - uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci stavby pod názvem: „OÚ Opatovice: Stavební
úpravy objektu – rekonstrukce střechy“, za cenu ve výši 2 143.553,07 Kč, vč. DPH, s firmou
MAREŠ Ivo s.r.o., se sídlem 28. října 124, Hranice, IČ: 28573391.
6a/4/2019 - realizaci opravy terasy (pavlače) obecního objektu č.p.9, ul. Záhorská
v Opatovicích, pod názvem: „Opatovice – dům č.p.9, SO-02 – Výměna souvrství dlažby
pavlače ve II.NP a sanace omítek a železobetonových konstrukcí podhledů“, za cenu ve výši
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272 090 Kč, vč. DPH, podle cenové nabídky č. 211519 ze dne 26.3.2019, kterou vyhotovila
firma MAREŠ Ivo s.r.o., se sídlem 28. října 124, Hranice, IČ: 28573391.
6b/4/2019 - uzavřít Smlouvu o dílo pod názvem: „Opatovice – dům č.p.9, SO-02 – Výměna
souvrství dlažby pavlače ve II.NP a sanace omítek a železobetonových konstrukcí podhledů“,
za cenu ve výši 272 090 Kč, vč. DPH, s firmou MAREŠ Ivo s.r.o., se sídlem 28. října 124,
Hranice, IČ: 28573391.
7/4/2019 - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IZ-12-8001590/VB01, mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín VI-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenu fy ERMONTA s.r.o., Břest 79,
768 23 Břest, IČ: 25531735, na základě plné moci ze dne 12.02.2019 a Obcí Opatovice.
8/4/2019 - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8022558/01– mezi ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín VI-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, zastoupenu na základě jí písemně plné moci evid.č. PM/II-040/2019, společností ELTOM,
s.r.o., se sídlem Oběžná 163/19, Mariánské Hory, Ostrava, PSČ 709 00, IČ: 25837117, zápis
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20630,
zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 12.2.2019: společností
NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609, PSČ: 738 01, IČ: 28633504, zápis
v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35878, zast.
jednatelem Vítem Novákem, a Obcí Opatovice.
10/4/2019 - Rozpočtové opatření ZO č.2/2019 – duben 2019.
11/4/2019 - SH-ČMS Sboru dobrovolných hasičů Opatovice finanční dotaci na pořádání
hasičských soutěží v r. 2019 ve výši 15 tisíc Kč.
12/4/2019 - obecně závaznou vyhlášku č.1/2019, Požární řád obce, v souladu s ust. § 84 odst.
2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., zákon o obcích.

neschvaluje
9/4/2019 finanční podporu – příspěvek, ve výši 5 tisíc Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.
bere na vědomí
3/4/2019 – kontrolu usnesení ze zasedání ZO č.3 a z mimořádného zasedání ZO č.1
13/4/2019 – různé:
pochvalu od ředitele ÚO Přerov HZS OK pro jednotku SDH obce Opatovice, za
profesionální přístup při hašení požáru v katastru obce Potštát,
informaci o zveřejnění zápisu na webových stránkách obce,
předběžný termín dalšího konání ZO na pondělí 17. nebo 24.06.2019 v 17,30 hod.,
schůzka rady obce se uskuteční ve středu dne 15.05.2019 v 17,30 hodin,
termín pracovní schůzky zastupitelů a členů KVŽP k posouzení dopracované studie
návrhu stavební úpravy LD a kina, na pondělí 13.05.2019 v 17,00 hodin, na OÚ,
dne 06.05.2019 - sběr elektroodpadu; dne 07.05.2019 proběhne v obci lampionový
průvod ke dni osvobození obce s promítáním filmu: „Špunti na vodě“,
informaci o nabídkách budoucí informovanosti občanů (zasílání sms nebo aplikacemi od
firem: Mobilní rozhlas, V Obraze),
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-

informaci o opravě krajské komunikace SÚS v obci a schůzce na MěÚ v Hranicích
ohledně možnosti řešení umístění radarů v obci.

14/4/2019 – náměty připomínky občanů:
žádost p. Nováka ohledně přidělení většího bytu.
pověřuje
4b/4/2019 - starostku obce vstoupit do jednání s právním zástupcem obce a současně
pověřuje starostku podpisem plné moci k zastupování v předmětné věci právním zástupcem
– JUDr. Miroslavem Svatoněm, advokátem, se sídlem nám. T.G. Masaryka 93/3, Lipník nad
Bečvou, ke všem úkonům.
5b/4/2019 – starostku podpisem Smlouvy o dílo na realizaci stavby pod názvem: „OÚ
Opatovice: Stavební úpravy objektu – rekonstrukce střechy“, za cenu ve výši 2 143.553,07 Kč,
vč. DPH, s firmou MAREŠ Ivo s.r.o., se sídlem 28. října 124, Hranice, IČ: 28573391.
6b/4/2019 – starostku podpisem Smlouvy o dílo pod názvem: „Opatovice – dům čp.9, SO-02
– Výměna souvrství dlažby pavlače ve II.NP a sanace omítek a železobetonových konstrukcí
podhledů“, za cenu ve výši 272 090 Kč, vč. DPH, s firmou MAREŠ Ivo s.r.o., se sídlem 28.
října 124, Hranice, IČ: 28573391.
7/4/2019 – starostku podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č.IZ-12-8001590/VB01.
8/4/2019 – starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-128022558/01.

………………………………………….
Ing. Dagmar Navrátilová
starostka

…………………………………..
Ing. Martin Matýska Ph.D.
místostarosta

Vyvěšeno: 09.05.2019
Svěšeno: 27.05.2019
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