Zápis č.5
ze zasedání Zastupitelstva obce Opatovice, konaného
dne 24.06. 2019 v 17.30 hodin, na OÚ v Opatovicích, ul. Hlavní 170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska, Ph.D., Ing. Martin Roreček, Ing. Marie
Černocká, Radek Klanica, Ing. Jan Bartošík, Mgr. Lucie Janásková, Ing. Jaroslav
Kuchař, Ing. Miloslav Masařík, Jiří Kulička, Karel Andrýsek, Jolana Andrýsková,
Omluveni: Mgr. Magda Ančincová, Pavel Juráň, Milan Vinklárek
Navržený program:
Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Smlouva o dílo na stavbu pod názvem: „Stavební úprava a přístavba hasičské zbrojnice
st.p.č.184“
5. Závěrečný účet obce 2018 a účetní závěrka obce za rok 2018
6. Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoran
7. Rozpočtové opatření č.4 – červen 2019
8. Výběr projektanta na vyhotovení projektu pod názvem: „Skládka inertního odpadu
Opatovice – rekultivace a uzavření“ – výsledek poptávky
9. Obecní WEB a informování občanů-nabídky, jak můžeme zlepšit informování občanů
naší obce
10. Různé
11. Náměty, připomínky občanů
1.
2.
3.
4.

K jednotlivým bodům:
Bod 1 - Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele:
5. řádné zasedání bylo zahájeno v 17,32 hodin starostkou obce Ing. Dagmar Navrátilovou
(dále také jen „předsedající“), která přivítala přítomné členy zastupitelstva a občany a
konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina (11) členů zastupitelstva a zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určila paní Věru Klvaňovou, ověřovatelé zápisu byli určeni pan Karel
Andrýsek a pan Radek Klanica. 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 určuje ověřovatele zápisu pana Karla Andrýska a pana Radka
Klanicu, zapisovatelku paní Věru Klvaňovou.
Hlasování: Pro 11, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
V 17.34 hod. – příchod Mgr. Lucie Janáskové.
Bod 2 - Schválení programu.
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 5.řádné
zasedání zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce ze dne
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17.06.2019 a dále navrhla zařadit do programu další dva body: do bodu č.8 – Výběr projektanta
na vyhotovení projektu pod názvem: „Skládka inertního odpadu Opatovice – rekultivace a
uzavření“ – výsledek poptávky, do bodu č.9 - Obecní WEB a informování občanů - nabídky,
jak můžeme zlepšit informování občanů naší obce – tento bod si připravil zastupitel - ing.
Matýska. Následně bod č. 10 programu bude tedy obsahovat Různé a bod č.11 - Náměty,
připomínky občanů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje doplnit program 5. řádného zasedání ZO Opatovice
o dva nové body č.8. a 9.
Hlasování: Pro 12, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 3 - Kontrola usnesení z minulého ZO č.4 (ze dne 29.04.2019) a mimořádného ZO č.2
(ze dne 27.05.2019):
Z minulého řádného ZO č.4 a mimořádného ZO č.2 vyplynuly následující úkoly, které byly
splněny do dnešního zasedání ZO, jedná se o následující:
- uložení smluvní pokuty ve výši 150 tisíc Kč a následně vymáhání této smluvní pokuty,
p. X.Y. – výzva k zaplacení sml. pokuty byla odeslána obcí dne 15.05.2019, zásilka
byla doručena dne 29.05.2019. Lhůta 14 dnů pro zaplacení sml. pokuty uplynula dne
12.06.2019. Následně dne 13.06.2019 byla tato informace odeslána právnímu
zástupci obce a dne 17.06.2019 byl advokát JUDr. M. Svatoň zplnomocněn starostkou
obce k vymáhání pokuty po X.Y.,
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
– zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN - přeložení a úpravy
v souvislosti s budoucí realizací rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice – č.p.149
na ul. Hlavní v Opatovicích, byla podepsána dne 09.05.2019 a následně odeslána
ČEZ Distribuce, a.s.,
- obecně závazná vyhláška č.1/2019, Požární řád obce, byla řádně vyvěšena dne
30.04.2019 na ÚD obce, po zákonné lhůtě svěšena a odeslána MV ČR, které vyhlášku
posoudilo a schválilo, jelikož neshledalo závažné nedostatky této vyhlášky,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 212019 ze dne 28.03.2019 – Rekonstrukce střechy
a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 211519 ze dne 26.03.2019 – Výměna souvrství
dlažby pavlače ve II. NP a sanace omítek a ŽB konstrukcí podhledů, oba tyto dodatky
byly podepsány dne 03.06.2019,
- ukončení smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené dne 4. listopadu 2015 s
pachtýřem Jiřím Klvaňou, Paršovice 20, 753 53 Paršovice, IČO:14621193 výpovědí
dle ustanovení Čl. II odst. 2 smlouvy o zemědělském pachtu. Výpověď byla doručena
p. T. Klvaňovi, Paršovice 99, IČ: 04986938, dne 11.06.2019,
- provedení kontroly veřejných zakázek a nákupů majetku za roky 2016 – 2018, tento
úkol pro členy KV, Ing. J. Kuchaře a účetní obce, která již část materiálů zaslala
kontrolnímu výboru – stále trvá,
- Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti krizového řízení na HZ (1 mil. Kč), mezi obcí a
OK, tato byla podepsána a odeslána OK,
- Smlouvy o poskytnutí dotace z „Programu na podporu JSDH 2019“ (19,5 tisíc Kč),
rovněž tato smlouva byla podepsána a odeslána OK,
- žádost na dotaci v rámci „Programu na podporu drobného majetku v oblasti kultury
v OK v r. 2019“, u něhož obecným účelem je finanční podpora určená na nákup
drobného majetku knihoven nebo kult. zařízení, zaměřená cíleně na zkvalitnění
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podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech OK, byla odeslána dne
14.06.2019.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
Ing. Kuchař – kdo dělal TDI a kolik to bude stát?
Starostka – TDI byl Ing. V. Študent, fakturu zatím neposlal, účtuje asi 500,- Kč/hod., byla
podepsána jenom jedna plná moc a to na opravu pavlače na Domě služeb. Oprava střechy na
OÚ se zatím pořádně nerozběhla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo na vědomí výše uvedené informace.
Bod 4 - Smlouva o dílo na stavbu pod názvem: „Stavební úprava a přístavba hasičské
zbrojnice st.p.č.184“:
- v pátek dne 21.06.2019 proběhlo na obci výběrové řízení za účelem výběru zhotovitele
předmětné stavby, KVŽP doporučila do komise členy komise a jednoho člena z RO,
následně RO tyto schválila, jejich seznam jste obdrželi v příloze materiálů pro tento
bod programu současně s výsledkem řízení,
- výběrového řízení se zúčastnilo celkem 5 firem, s nejnižší cenou zvítězila firma
RAPOS s.r.o. z Holešova, s celkovou cenou: 5.288.341,55 Kč, bez DPH, tj.
6.398.893,28 Kč, vč. DPH,
- návrh Smlouvy o dílo jste obdrželi v materiálech, stavba bude započata v srpnu a
ukončena 31.12.2019.
Starostka dala možnost zastupitelům sdělit k předmětné záležitosti své stanovisko.
Ing. Masařík – tato smlouva se posílá na GŘ?
Ing. Matýska – čekáme 10 dnů od vyhlášení výsledků výběrového řízení na případné námitky,
poté smlouvu podepíšeme s dodavatelem a pak se posílá už podepsána na GŘ HZS.
Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o návrhu následovně:
a) Návrh usnesení:
ZO Opatovice po projednání schvaluje realizaci stavby pod názvem: „Stavební úprava a
přístavba hasičské zbrojnice st.p.č.184“ za cenu ve výši 6.398.893,28 Kč, vč. DPH, podle
cenové nabídky firmy RAPOS spol. s r.o., se sídlem Palackého 529, Všetuly, 769 01
Holešov, IČ: 25504487.
Hlasování: Pro 12, Proti - 0, Zdrželi se - 0 .
b) Návrh usnesení:
ZO Opatovice po projednání schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci stavby pod
názvem: „Stavební úprava a přístavba hasičské zbrojnice st.p.č.184“, za cenu ve výši
6.398.893,28 Kč, vč. DPH s firmou RAPOS spol. s r.o., se sídlem Palackého 529, Všetuly,
769 01 Holešov, IČ: 25504487, a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro 12, Proti - 0, Zdrželi se - 0 .
Bod 5 - Závěrečný účet obce 2018 a účetní závěrka obce za rok 2018:
- starostka sdělila přítomným, že Závěrečný účet obce Opatovice za rok 2018 byl řádně
vyvěšen dle zákona na úřední desce v termínu od 31.05.2019 a bude svěšen 25.06.2019.
- poté starostka udělila slovo předsedkyni finančního výboru, aby přítomné seznámila se
závěrečným účtem,
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- předsedkyně finančního výboru doporučila schválení závěrečného účtu obce za r.2018 a
současně s Účetní závěrkou obce Opatovice za r.2018.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ing. Roreček – co je položka za nedokončené akce?
Starostka – oprava kanalizace v roce 2018 ještě není dokončena, je tam zádržné a není tedy
zaplacena poslední faktura.
Ing. Roreček – proč není na jednaní přítomna účetní obce?
Starostka – má dovolenou, na příští schvalování domluvím, aby byla přítomna.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Závěrečný účet obce Opatovice za rok 2018
bez výhrad.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se - 0.
Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Účetní závěrku obce Opatovice, IČ:
00301655, sestavenou k 31.12.2018.
Hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdrželi se 0.
Bod 6 - Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Záhoran:
- starostka sdělila přítomným, že Návrh Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Záhoran za rok 2018 byl řádně vyvěšen podle zákona na úřední desce, byl
projednán a schválen na Valné hromadě DSO mikroregionu Záhoran dne 06.06.2019,
- závěrečný účet DSO MZ se dává na vědomí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice projednalo a vzalo na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného
svazku obcí mikroregionu Záhoran za rok 2018, který byl schválen Valnou hromadou
Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Záhoran bez výhrad dne 6.6.2019.
Hlasování: Pro 12, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 7 – Rozpočtové opatření ZO č.4 – červen 2019 – 5/ZO:
- starostka předala slovo paní Ing. Marii Černocké, aby přítomné seznámila blíže a
podrobněji s úpravou,
- Ing. Černocká – vysvětlila jednotlivé položky a k jakému účelu byly použity a uvedla,
že je ještě třeba doplnit rozpočtové opatření o tyto položky: 14 tisíc Kč - oprava
kanalizace v MŠ; realizovala firma DEHON s.r.o.; 20 tisíc Kč - pořízení nových
odpadkových košů; 6 tisíc Kč - umístění kamery na zkoušku na ZŠ; 8 tisíc Kč - opětovné
umístění měřiče rychlosti a četnosti provozu v obci, 2 tisíce Kč – dar PO ZŠ a MŠ na
pořádání oslav 125 let ZŠ, v celkové výši 50 tisíc Kč.
- dále Ing. Černocká uvedla, že KV byl s návrhem seznámen a doporučuje ZO
rozpočtové opatření ke schválení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Klanica – kam vozíme odchycené psy?
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Starostka – tento pes byl odchycen ve firmě ZAPE s.r.o., bohužel, i když psa nabízíme, není
o něj zájem. Je v záchytném kotci v Olomouci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Rozpočtové opatření ZO č.4/2019 – červen 2019,
upravené dle návrhu.
Hlasování: Pro 12, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 8 - Výběr projektanta na vyhotovení projektu pod názvem „Skládka inertního
odpadu Opatovice – rekultivace a uzavření“ – výsledek poptávky:
- v pátek dne 21.06.2019 byly členům komise předloženy k posouzení nabídky v rámci
poptávky na výběr zhotovitele projektu na skládku, v příloze materiálů jste obdrželi
podklady: výzvu (zadání), přehled 5 ti podaných nabídek a výsledky posouzení,
- jako cenově nejvhodnější nabídku předložil pan Ing. Petr Kuda, Aquaplan, Národních
hrdinů 912, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 15515931 s cenou 59.290,-Kč, vč. DPH,
- pokud se zastupitelé rozhodnou pro tuto nabídku, bude pan projektant osloven formou
objednávky k vypracování PD, co nejdříve.
Starostka dala možnost zastupitelům sdělit k předmětné záležitosti své stanovisko a dodala,
že tuto položku zatím nemáme zahrnutou v RO, pokud se rozhodneme pro zadání projektu,
bude potřeba finance na něj schválit na dalším zasedání ZO v září.
Kulička – kdy bude skládka uzavřena?
Starostka – musí se první zpracovat projekt, zažádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu
a po tu dobu se může stále skládkovat dál na pozemky, kde je to povolené.
Ing. Kuchař – kdo rozhodl o uzavření skládky?
Starostka – zatím nikdo, projekt tak byl nazván na doporučení pracovníků OK kraje z důvodu
neustálých pokut, protože jsme skládku rozšířili i tam, kde nemáme povolení. Zatím budeme
skládkovat dále, vyplývá to i ze zadání projektu – skládka se uzavře postupným zavážením a
rekultivací.
Po ukončení diskuse nechala starostka hlasovat o návrhu následovně:
Návrh usnesení:
ZO Opatovice po projednání schvaluje vyhotovení projektové dokumentace na akci pod
názvem: „Skládka inertního odpadu – Opatovice – rekultivace a uzavření“ za cenu ve výši
59.290,- Kč, vč. DPH, podle cenové nabídky, kterou vyhotovil: Ing. Petr Kuda - Aquaplan,
Národních hrdinů 912, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 15515931 a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro 12, Proti 0- , Zdrželi se - 0.
Bod č.9 - Obecní WEB a informování občanů - nabídky, jak můžeme zlepšit informování
občanů naší obce:
- starostka předala slovo Ing. Matýskovi, který si připravil tento bod programu, dále
uvedla, že v materiálech zastupitelé obdrželi od Ing. Matýsky nabídky od: Česká obec,
Galileo, Hlášení rozhlasu, Infokanál a Mobilní rozhlas,
- Ing. Matýska – poslal jsem odkaz na okolní vesnice, které jsou v tom dále než my,
mají nastaveno zasílání SMS zpráv i lepší grafiku, jako třeba Malhotice, chceme
změnit způsob zasílání informací a to elektronicky, líbila by se nám spolupráce
s firmou Galileo, ale ta neřeší rozesílání SMS zpráv, občané by si mohli stáhnout
aplikaci do mobilu, ale hodně starších občanů nemá chytré telefony a proto jim by se
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museli posílat SMS zprávy, Mobilní rozhlas má vše, ale jsou nejdražší, další nabídka
je od Vodafonu, ale zasílání SMS zpráv pro větší počet osob je zdlouhavé.
Starostka dala možnost zastupitelům sdělit k předmětné záležitosti své stanovisko.
Klanica – je potřeba oslovit další operátory, mohou nabídnout levnější neveřejné tarify.
Ing. Masařík – Galileo je srozumitelné a občané jsou na něj zvyklí, je tam napojena škola a
školka a hasiči.
Ing. Matýska – Mobilní rozhlas to má nastaveno na určité skupiny tak, že všechny zprávy by
nemusely chodit všem, ale jen vybrané skupině,
Ing. Masařík – měli bychom upozornit Galileo, že nechodí od nich to, co má. Já osobně bych
zůstal u Galilea a přidal bych rozšíření na mobily.
Ing. Matýska – bylo by potřeba obejít obec, aby občané věděli, že rozšiřujeme o tuto službu
poskytování informací, sjednali bychom schůzku se zástupci Galilea a společně s Milošem
Masaříkem mohli projednat podmínky a vše připravit na zářijové zasedání ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo na vědomí výše uvedené informace.
Bod 10- různé:
- starostka informovala přítomné, že již byly vyhlášeny výsledky dotačních titulů a že
obec neobdržela dotaci od MMR ČR na realizaci akce: SÚ Opatovice – rekonstrukce
střechy, dále uvedla, že manažerka mikroregionu Záhoran spolu s předsedou spolku
chtějí navštívit v Praze zástupce MMR ČR a informovat se, proč nebylo vyhověno více
žádostem o dotace z našeho regionu,
- starostka sdělila zastupitelům, že ve spolupráci s kulturní komisí se připravuje výstava
archeologických nálezů, objevených při výkopových pracích na místě U Panské stodoly
v Opatovicích, oficiální otevření je plánováno na 1.8.2019, s kulturním programem a
spojené s přednáškou archeoložky, která prováděla výzkum.
Starostka dala možnost zastupitelům sdělit k předmětné záležitosti své stanovisko:
Kulička – sdělil všem přítomným výsledek týdenního měření průjezdu všech automobilů, počet
jednotlivých zastoupení, jejich naměřené nejvyšší rychlostí s grafickým přehledem, ve který
den byla četnost dopravy nejvyšší. Bylo dohodnuto, že s dalšími podrobnostmi se mohou
občané seznámit v TKR.
Pazdera – nechaly si podobné měření dělat i jiné obce, abychom měli srovnání?
Kulička – víme o Býškovicích.
Starostka – další měření proběhne v srpnu a tentokrát měřící zařízení bude u školy, abychom
měli představu, jak se změní rychlost projíždějících aut, když bude uprostřed obce. Je možné,
že na četnost dopravy můžou mít vliv s dopravní uzávěry v okolí obce.
Ing. Kuchař – žádám, aby se posílaly materiály na zasedání včas včetně pozvánky, která má
být podle jednacího řádu obce aspoň 5 dní předem, což nebylo a je to v Jednacím řádu ZO
z r. 2010.
Starosta – připouštím, že jsem tyto zapomněla poslat.
Ing. Masařík - chci pozvat zastupitele a občany 29.6.2019 na akce: „Penáltový král" a
13.7.2019 na soutěž dronů a chtěl bych vysvětlit snížení dotace TJ Sokol Opatovice.
Starostka – důvodem snížení bylo neuvedení finanční spoluúčasti spolku v žádostech.
Ing. Masařík – bylo dobrým zvykem upozornit na chybu v žádosti a tato podmínka nikdy nebyla
požadována, sjednoťme pravidla při podávání žádostí o dotace, co by tedy každá žádost měla
obsahovat.
Starostka – dalším důvodem snížení je financování obce při poskytování kontejneru na hřiště
na posečenou trávu, i když tohoto kontejneru mohou využívat i ostatní občané.
Ing. Roreček – chceme vědět, jestli máte spočítané celkové náklady na akci, aby bylo jasné,
jakou finanční částkou se podílí jednotlivé spolky, hasiči také nedostali celou požadovanou
částku.
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Starostka – hasiči mi vždy pomůžou při řešení krizových i jiných situací, sokoli nikdy, jenom
mě úkolujete, ale sami nic neuděláte. Byla bych ráda, abychom dělali všichni společně.
Ing. Masařík – za 40 let práce v zastupitelstvu a ve spolku mi nikdo ještě neřekl, že nic nedělám
pro obec.
Předsedající dále navrhla předběžný termín dalšího konání ZO na pondělí 09.09.2019 v 17,30
hod., schůzka RO se uskuteční ve středu dne 03.07.2019 v 17,30 hodin,
předsedající dále uvedla, že dne 01.07.2019 se uskuteční pravidelný sběr elektroodpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo na vědomí výše uvedené informace.
Bod 11. Náměty, připomínky občanů:
Starostka vyzvala přítomné občany, zda mají nějaké připomínky k tomuto bodu. Nikdo
z přítomných neměl žádné připomínky.
Starostka se v závěru diskuze zeptala, zda má ještě někdo nějaký dotaz nebo příspěvek, poté
ukončila zasedání zastupitelstva v 19.05 hodin.

Zapisovatelka

Věra Klvaňová

Ověřovatel

Karel Andrýsek

Ověřovatel

Radek Klanica

Starosta

Ing. Dagmar Navrátilová

Místostarosta

Ing. Martin Matýska Ph.D.

Příloha:
- prezenční listiny

USNESENÍ
z 5. řádného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice,
konaného dne 24.06.2019 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
1/5/2019 – Karla Andrýska a Radka Klanicu ověřovateli zápisu a Věru Klvaňovou
zapisovatelkou.
schvaluje
2/5/2019 – program jednání 5.řádného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice:
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Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Smlouva o dílo na stavbu pod názvem: „Stavební úprava a přístavba hasičské
zbrojnice st.p.č.184“
5. Závěrečný účet obce 2018 a účetní závěrka obce za rok 2018
6. Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Záhoran
7. Rozpočtové opatření č.4 – červen 2019
8. Výběr projektanta na vyhotovení projektu pod názvem: „Skládka inertního odpadu
Opatovice – rekultivace a uzavření“ – výsledek poptávky
9. Obecní WEB a informování občanů - nabídky, jak můžeme zlepšit informování občanů
naší obce
10. Různé
11. Náměty, připomínky občanů
1.
2.
3.
4.

4a/5/2019 – realizaci stavby pod názvem: „Stavební úprava a přístavba hasičské zbrojnice
st.p.č.184“ za cenu ve výši 6.398.893,28 Kč, vč. DPH, podle cenové nabídky firmy RAPOS
spol. s r.o., se sídlem Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov, IČ: 25504487.
4b/5/2019 - uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci stavby pod názvem: „Stavební úprava a
přístavba hasičské zbrojnice st.p.č.184“, za cenu ve výši 6.398.893,28 Kč, vč. DPH, s firmou
RAPOS spol. s r.o., se sídlem Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov, IČ: 25504487.
5a/5/2019 - Závěrečný účet obce Opatovice za rok 2018 bez výhrad.
5b/5/2019 - Účetní závěrku obce Opatovice, IČ: 00301655, sestavenou k 31.12.2018.
7/5/2019 - Rozpočtové opatření č.4/2019 – červen 2019, upravené podle návrhu.
8/5/2019 - vyhotovení projektové dokumentace na akci pod názvem: „Skládka inertního
odpadu – Opatovice – rekultivace a uzavření“ za cenu ve výši 59.290,- Kč, vč. DPH, podle
cenové nabídky, kterou vyhotovil: Ing. Petr Kuda - Aquaplan, Národních hrdinů 912, 751 31
Lipník nad Bečvou, IČ: 15515931.

bere na vědomí
3/5/2019 – kontrolu usnesení ze zasedání ZO č.4 a z mimořádného zasedání ZO č.2.
6/5/2019 - Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Záhoran za rok 2018, který
byl schválen Valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Záhoran bez výhrad
dne 6.6.2019.
9/5/2019 - informace, týkající se nabídek, ke zlepšení informování občanů obce.
10/5/2019 – různé:
- obec neobdržela dotaci od MMR ČR na realizaci akce: OÚ Opatovice: Stavební úpravy
objektu – rekonstrukce střechy,
- z důvodu neobdržení dotace se pravděpodobně nebudou konat hry MR Záhoran
v Horním Újezdě; příští rok se plánuje, že se uskuteční v Opatovicích,
- starostka pozvala přítomné občany na výstavu arch. nálezů a fotografií, která se
uskuteční v měsíci: 08 až 09/2019,
- p.Kulička seznámil přítomné s výsledkem týdenního měření průjezdu a rychlosti vozidel
všech automobilů,
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-

Ing. Kuchař – požádal, aby se posílaly materiály na zasedání včas, včetně pozvánky,
Ing. Masařík - pozval zastupitele a občany 29.6.2019 na akce: „Penáltový král" a
13.7.2019 na soutěž dronů, požádal o vysvětlení snížení dotace TJ Sokol Opatovice,
předsedající dále navrhla předběžný termín dalšího konání ZO na pondělí 09.09.2019
v 17,30 hod., schůzka RO se uskuteční ve středu dne 03.07.2019 v 17,30 hodin,
01.07.2019 se v obci uskuteční pravidelný sběr elektroodpadu.

pověřuje
4b/5/2019 - starostku obce podpisem smlouvy o dílo (na realizaci stavby pod názvem:
„Stavební úprava a přístavba hasičské zbrojnice st.p.č.184“).

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

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

Vyvěšeno: 01.07.2019
Svěšeno: 19.07.2019
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