Zápis č.9
ze zasedání řádného Zastupitelstva obce Opatovice, konaného
dne 27. 1. 2020 v 17,30 hodin, na OÚ v Opatovicích, ul. Hlavní 170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska, Ph.D., Ing. Martin Roreček, Mgr.
Magdalena Ančincová, Mgr. Lucie Janásková, Ing. Jaroslav Kuchař, Ing. Jan
Bartošík, Jiří Kulička, Jolana Andrýsková, Ing. Miloslav Masařík, Tomáš Klvaňa,
Karel Andrýsek, Radek Klanica, Pavel Juráň, Ing. Marie Černocká
Omluveni: Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Podání žádosti o dotaci na stavbu “Opravy místních komunikací v obci Opatovice“ – 1.
etapa
Podání žádosti o dotaci na opravu pomníku sv. válek
Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na stavbu: Dokončení fasády a
rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích“
Různé, náměty a připomínky
Rozpočtové opatření ZO č.1/2020

K jednotlivým bodům:
Bod 1 - Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele:
9. řádné zasedání bylo zahájeno v 17,30 hodin starostkou obce Ing. Dagmar Navrátilovou
(dále také jen „předsedající“), která přivítala přítomné členy zastupitelstva a občany a
konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina (15) členů zastupitelstva a zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určila Mgr. Magdalenu Ančincovou, ověřovatelem zápisu byli určeni: Ing.
Jan Bartošík a Ing. Martin Roreček. 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 zapisovatelku Mgr. Magdalenu Ančincovou, ověřovatele
zápisu Ing. Jana Bartošíka a Ing. Martina Rorečka.
Hlasování: Pro -15, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 2 - Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 9.řádné
zasedání zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 16. 1. 2020.
A dále navrhla zařadit do programu pod bod „Různé, náměty a připomínky“ jako bod a) „Nová
smlouva o zemědělském pachtu“ a dále b) „Pozemní televizní vysílání na nový standard pro
1

TKR“. Dále navrhla rozpočtové opatření ZO č.1/2020 projednat také jako poslední bod
programu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 9. řádného zasedání ZO
Opatovice.
Hlasování: Pro -15, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 3 - Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Z minulého řádného ZO č.8 (konaného dne 16.12.2019) vyplynuly následující úkoly, které byly
splněny do dnešního zasedání. Jedná se o následující:
- Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke smlouvě „STAVEBNÍ ÚPRAVA A PŘÍSTAVBA
HASIČSKÉ ZBROJNICE ST.P.Č.184 OPATOVICE“ byl podepsán,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy a zateplení budovy Lidového domu
a kina v Opatovicích“, byl podepsán.
- Smlouva o koupi pozemku p. č. 109 v k.ú. Opatovice u Hranic byla uzavřena a vklad
byl podán na katastr nemovitostí, nyní je pozemek již zapsán na LV obce,
- pracovněprávní vztah formou Dohody o provedení práce mezi obcí a členem
zastupitelstva obce panem Ing. Miloslavem Masaříkem, byl již uzavřen,
- Smlouva o dílo na Studii sportovní haly u ZŠ v Opatovicích, byla podepsána,
- výsledek z jednání zastupitelstva ohledně poskytnutí finančního příspěvku-dotaci na
rok 2020 na provoz prodejny potravin v Opatovicích byl písemně sdělen společnosti
Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu.
- Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8022260/03 Opatovice,
p.Pírek, byla podepsána a odeslána,
- Na základě minulým zastupitelstvem schválené nabídky od firmy Semapel s.r.o. na
realizaci hromosvodu na budově HZ, byla podepsána smlouva s touto firmou,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/01515/OKH/DSM (prodloužení
termínu realizace rekonstrukce hasičské zbrojnice) byl podepsán a odeslán na OK,
- Na TKR bylo zajištěno mimo jiné zveřejnění ceny za rekonstrukci hasičské zbrojnice,
- Máme platný nový Územní plán Opatovice - odkaz je již také uveden na webových
stránkách obce, v papírové podobě je na stavebním úřadě OÚ Opatovice a v kanceláři
starostky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
K tomuto bodu nebylo vzneseno žádné stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZO č.8.
Bod 4 – Podání žádosti o dotaci na stavbu „Opravy místních komunikací v obci
Opatovice“ - 1.etapa:
- starostka uvedla, že Olomoucký kraj vyhlásil v rámci programu obnovy venkova OK
2020 dotační program – pod názvem: Dotační titul č.1 – Podpora budování a obnova
infrastruktury obce (pro obce do 1500 obyv.), což by bylo vhodné využít na realizaci
záměru (vyhotoveného projektu) pod názvem: „Opravy MK v obci Opatovice“, kt.
zpracovala firma PRINTES s.r.o.,
- uvedla, že (podle výpočtů ceníků z r. 2019) celkový náklad na realizaci stavby si vyžádá
náklady okolo cca 9 mil. Kč, a že je na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda-li se záměr
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bude realizovat po etapách. V materiálech zastupitelé obdrželi cenový odhad nákladů
na část stavby – resp. stavební objekty, na ulici Sportovní a Lesní, kde lidé nejvíce
žádali o realizaci - opravu komunikací. Tento cenový odhad připravil pro dnešní jednání
p. J. Číhal (TDI - obce). Je tedy na zvážení zastupitelů pro jaký postup se rozhodne,
protože dalším směrodatným hlediskem je dostatek finančních prostředků, které bude
obec mít na realizaci akce. Nyní máme v rozpočtu na plánované opravy MK 1,5 mil.
Kč, dále se prostředky budou odvíjet od případné dotace, kterou by mohla obec
obdržet,
v cenovém návrhu, který jste obdrželi mimo jiné v podkladech, jsou uvedeny dvě
varianty. První varianta A řeší tyto stavební objekty: SO 101 – Stavební úpravy
komunikace v ul. Sportovní (SO 101.1a – Výhybna 1 – komunikace, SO 101.1b –
Výhybna 1 – horská vpusť, SO 101.2 – Výhybna 2, SO 101.3 odstavný pruh a odbočka
na MK, SO 101.4 Točna), dále stavební objekt. 102 – Komunikace ul. Lesní (SO 102.1
– Větev 01 a Větev 02, SO 102.2 – Větev 01 – horská vpusť, dále objekty: SO 403 –
veřejné osvětlení ul. Lesní, SO 404 veřejný rozhlas – ul. Lesní, SO 405 – kabelová
televize – ul. Lesní) s vedlejšími rozpočtovými náklady a vč. DPH, by činila odhadovaná
částka na realizaci této varianty cca 2 586 858 Kč.
Druhá varianta B řeší: rozšíření varianty A o další stavební objekt: SO 103
komunikační propojení ul. Sportovní a fotbalové hřiště jehož součástí je objekt SO
103.1 – komunikace a SO 103.2 – horská vpusť, přičemž odhadované předběžné
náklady na realizaci této rozšířené varianty by činily: cca 4 258 789 Kč, vč. DPH.
Nyní je třeba, aby zastupitelstvo rozhodlo, zda se bude záměr pod názvem: „Opravy
místních komunikací v obci Opatovice“ etapizovat, tedy realizovat po etapách, pokud
ano, mělo by dále rozhodnout o jedné z variant a současně také rozhodnout, zda-li
bude obec v roce 2020 podávat žádost o dotaci na realizaci 1. etapy výstavby u OK,
Podle pravidel předmětného dotačního programu minimální výše na jednu akci činí 50
tisíc Kč a max. výše činí 500 tisíc Kč, lhůta pro podání žádosti je do 7.2.2020.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko:
K návrhu se vyjádřili:
p. Číhal – v podstatě bylo vše řečeno, zvolil bych nejlevnější variantu. Na druhé straně je
pravda, čím je zakázka větší, tím jsou slevy na materiálech a práci větší.
Ing. Masařík – celková rekapitulace byla za 9,9 mil. Kč, jak budeme dále záměr etapizovat?
Ing. Navrátilová – vždy bude etapa záviset na financích obce, které bude mít k dispozici.
Ing. Matýska - neznamená to, že v další etapě se bude realizovat pouze rozdíl mezi
variantou A a B, ale v závislosti na tom, jaké budou vypsané dotace a jaké budou finanční
možnosti obce, se vyberou další stavební objekty pro danou etapu.
a) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje záměr pod názvem „Opravy místních
komunikací v obci Opatovice“ řešit po etapách, v závislosti na finančních možnostech
obce.
Hlasování: Pro -15 , Proti - 0, Zdržel se - 0.
b) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje variantu A v rámci návrhu rekapitulace nákladů
na akci pod názvem „Opravy místních komunikací v obci Opatovice“ – 1. etapa.
Hlasování: Pro- 15 , Proti - 0, Zdržel se - 0.
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c) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje podání žádosti na dotaci v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2020 – dotační titul č.1 – Podpora budování a obnova
infrastruktury obce, na plánovanou realizaci stavby pod názvem: „Oprava místních
komunikací v obci Opatovice“ – 1.etapa.
Hlasování: Pro -15, Proti - 0, Zdržel se - 0.

Bod 5 - Podání žádosti o dotaci na obnovu pomníku obětem sv. válek (MO ČR):
- starostka uvedla, že na radě obce dne 15.1.2020 byla projednána žádost na obnovu
tohoto pomníku, jednalo by se jen o očištění, vysprávky, revizi písma, zpevnění a
případné zakonzervování kamene. Dále uvedla, že pomník je evidovaným válečným
hrobem (jako pietní místo) je v evidenci Ministerstva obrany ČR, které poskytuje na
obnovu těchto pomníků dotace v rámci programu ISPROFIN, zmínila, že tento rok
uplyne 75 let od konce 2. světové války a že tento pomník byl očištěn naposledy před
více jek 10 lety,
- podání žádosti o dotaci je podmíněno projednáním a schválením záměru
v zastupitelstvu obce, návrh rozpočtu za obnovu činí: 69 400,-Kč, bez DPH, cenovou
nabídku zpracoval vnuk autora pomníku - ak. sochaře Aloise Číhala, pan ……, který
také naposled pomník čistil a opravoval, pomník není kulturní památkou,
- Ministerstvo obrany ČR prostřednictvím tohoto dotačního titulu poskytuje až 80%
z celkových nákladů, což je cca 55 000 Kč z navrhovaného rozpočtu, zbývající
prostředky z odhadovaných nákladů by hradila obec, minimální výše dotace dle zásad
programu je 50 tisíc Kč, pokud bychom obdrželi požadovanou výši dotace, obec by
vynaložila na opravu pomníku zbývající prostředky ve výši 14 400 Kč.
- žádost o dotaci se musí podat na MO ČR nejpozději do 31.1.2020 elektronicky,
v případě schválení dotace je možná realizace záměru až v roce 2021,
- RO doporučila ZO schválit podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o tento
pomník.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje podání žádosti o dotaci a současně investiční záměr
o celkových nákladech 69 400 Kč k realizaci akce na opravu „Pomníku obětem světových
válek v obci Opatovice v rámci dotačního titulu pod názvem Zachování a obnova historických
hodnot u Ministerstva obrany ČR.
Hlasování: Pro -15, Proti - 0, Zdržel se - 0.

Bod 6 – Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na stavbu: Dokončení
fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích“:
starostka uvedla, že dne 8.1.2020 výběrová komise, složená z členů KVŽP, posuzovala
a vyhodnotila nabídky v rámci zadávacího řízení na vyhotovení projektové dokumentace
pod názvem: „Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích“, protokol o
posouzení a hodnocení nabídek zastupitelé obdrželi v materiálech pro dnešní jednání,
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v rámci hodnocení nabídek komise vyhodnotila firmu GREEN-PENB s.r.o., ……… s
nejnižší cenovou nabídkou ve výši 215 500 Kč bez DPH,
na svém jednání dne 15.1.2020 RO č.21, také doporučila ZO schválit uzavření Smlouvy
o dílo na projekční práce na předmětnou zakázku s firmou GREEN-PENB s.r.o., ……..,
ve výši 215 500 Kč bez DPH., návrh smlouvy byl zastupitelům předložen v materiálech,
starostka uvedla, že tento návrh smlouvy byl upraven na základě připomínek p. J. Číhala
(TDI) a odsouhlasen s jednatelkou firmy pí. Evou Vývodovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na projekční práce na akci
pod názvem: „Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích“ s firmou GREENPENB s.r.o., …….., ve výši 215 500 Kč bez DPH, dále pověřuje starostku podpisem
předmětné smlouvy.
Hlasování: Pro -15, Proti - 0, Zdržel se - 0.
Bod 7 – Různé:
a) Smlouva o zemědělském pachtu:
- k předmětnému bodu starostka uvedla, že se jedná o smlouvu na pacht lesních
pozemků uvedených na LV 69 a LV 70, situovaných v k.ú. Opatovice u Hranic, které
má obec v podílovém spoluvlastnictví s jinými vlastníky, a na základě které „pachtýř“:
Opatovické lesní singulární družstvo (dále také jen „OLSD“), IČ: 25848089, Záhorská
9, 753 56 Opatovice, s těmito pozemky (resp. podíly) dočasně hospodaří, užívá je a
platí za ně obci pachtovné. Obec Opatovice je současně členem OLSD.
- z důvodu kůrovcové kalamity (jak bylo uvedeno v dopise ze dne 25.11.2019 předsedou
a místopředsedou družstva, který jste obdrželi v materiálech) bude pachtýř žádat o
finanční dotaci v rámci programu pod názvem „Příspěvek na zmírnění dopadu
kůrovcové kalamity v lesích“ a to ve výši 99 665,- Kč. Podání žádosti o dotaci je
podmíněno souhlasem spoluvlastníka majetkového podílu s čerpáním dotace
OLSD, a protože toto původní smlouva neobsahovala je třeba o toto aktualizovat
původní smlouvu o zemědělském pachtu (viz článek V. předmětné smlouvy). Jak
bylo uvedeno v odůvodnění výše zmiňovaného dopisu bez příjmu dotací z různých
dotačních titulů vlivem kůrovcové kalamity nebude OLSD schopno zabezpečit obnovu
lesa v požadovaném rozsahu.
- Smlouvu o zemědělském pachtu pro OLSD, kterou jste obdrželi, vypracovala JUDr.
Hana Masaříková.
- Ing. Martin Roreček konzultoval návrh předmětné smlouvy jak s paní JUDr.
Masaříkovou a právním oddělením města Hranice), a navrhl, aby se v návrhu
předložené smlouvy na zemědělský pacht upravil článek VI. odst. 2 jen s upřesněním
názvu původní smlouvy a data uzavření, následovně: „Tato smlouva v celém svém
rozsahu nahrazuje předchozí nájemní smlouvu o užívání pozemků uzavřenou podle §
663 OZ ze dne 25.5.2012, které jsou předmětem této smlouvy“. Nyní je v návrhu
smlouvy uvedeno: „Tato smlouva v celém rozsahu nahrazuje předchozí smlouvu o
užívání pozemků, které jsou předmětem této smlouvy“.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
K návrhu se vyjádřil:
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Ing. Roreček – uvedl a zdůvodnil přítomným proč se toto neřeší dodatkem a jak by se dalo
projednávané ustanovení uzavřít.
P. Škrobálek – znamená to tedy, že OLSD bude muset znovu upravit všem smlouvy, když se
toto změní?
Ing. Masařík na tento dotaz reagoval a sdělil mu, že pro stávající singularisty se smlouvy
s OLSD nemění.
Ing. Roreček – platí OLSD nějaké nájemné za poslední dva roky? Bylo toto pravidelně
aktualizováno ve Sbírce Listin pro OLSD, nic jsem k tomu nenašel?
Ing. Masařík – družstvo platí podle výnosů, jednou za rok se hospodářské výsledky řeší na
valné hromadě OLSD (členské schůzi). Pokud ve Sbírce listin v obchodním rejstříku nejsou
vložené žádné účetní závěrky, má možnost se obec obrátit na předsedu OLSD na členské
schůzi a na toto ho upozornit.
Ing. Navrátilová – podle aktuálního výpisu Sbírky listin je poslední účetní závěrka z roku 2003.
Návrh usnesení:
Po projednání ZO schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu mezi Obcí Opatovice a
Opatovickým lesním singulárním družstvem, se sídlem Záhorská 9, 753 56 Opatovice, IČ:
25848089 s tím, že se nově upraví čl.VI. odst.2 předmětné smlouvy s upřesněním názvu
původní smlouvy a data jejího uzavření, a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro -15 , Proti - 0, Zdržel se - 0.
b) Pozemní televizní vysílání na nový standard DVB T2 v případě TKR :
- na posledním zasedání ZO dne 16.12.2019 se zastupitelé dohodli, že tuto problematiku
projednají na dalším jednání zastupitelstva s tím, že se ještě budou zvažovat další
varianty a připraví se seznam kanálů, které by se převedly z pozemního vysílání na
satelitní signál, který již má standard (DVB-T2), byl osloven R. Klanica, který připravil
seznam 13ti nových tel. kanálů, kt. lze převést z pozemního na satelitního signál, a které
by přibyly ke stávajícím 11 kanálům, které již jsou v HD rozlišení a není je tedy nutné
převádět na nový standard. V seznamu by tedy bylo celkem 24 tel. kanálů,
- cenovou nabídku ve výši 63 528 Kč, bez DPH, na úpravu kabelové televize zpracovala
firma X.Y…………………, jedná se o náklady spojené s doplněním transmodulátoru na
převod ze satelitu na DVB-T pro příjem programů na přijímačích, které nemají DVB-T2
(materiál, práce, servisní poplatek Skylink na 2 roky, karta Skylink),
- RO na jednání dne 15.1.2020 jednala o výše uvedeném, ale nerozhodla o tomto bodu a
doporučila tento postoupit k dnešnímu jednání zastupitelstvu obce,
- v materiálech zastupitelé dále obdrželi přehled příjmů (210 400 Kč) a výdajů (290 215
Kč) za TKR a také počet přihlášených účastníků, kterých je k dnešnímu datu 183.
- starostka požádala p. R. Klanicu, aby vysvětlil přítomným jaké jsou možnosti úpravy pro
DVB -T2 a zda-li budou tyto náklady pro obec výhodné.
- R. Klanica vysvětlil následovně s tím, že neví, jestli je to výhodné, ale řeší předmětný
problém tak, aby si někteří občané nemuseli kupovat set-top-boxy či nové televize, dále
uvedl, že toto by vyřešilo, přechod na DVBT2, kdy přijde část občanů o televizní signál
a vnímá situaci jako službu občanům, čili doporučuje provést úpravu kabelové televize.
Uvedl, že v případě požadavku na rozšíření nabízené varianty programů, by byla cena
úpravy vyšší.
Před hlasováním ještě starostka vyzvala přítomné, zda-li mají k předmětnému nějaké
stanovisko:
Ing. Kuchař – set-top-boxy musí být na každé televizi, půlka programů pojede po doplnění na
stávající DVB-T.
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J. Kulička – pokrok nezastavíme a budeme časem do TKR investovat znovu.
Ing. Roreček – cenová nabídka je nastavená na maximum programů, což je 24 programů,….
Ing. Navrátilová – kabelovou televizi si platí 183 účastníků což jsou 2/3 bytových jednotek
(nebo č.p.) obce.
Pavel Juráň – pokud do TKR budeme investovat, zvednou se nám následně poplatky?
Ing. Matýska – je to možné.
Návrh usnesení:
Po projednání ZO schvaluje pořízení zařízení (doplnění o transmodulátor na převod ze
satelitu na DVB-T pro příjem programů na přijímačích, které nemají DVB-T2) pro kabelovou
televizi podle cenové nabídky firmy X.Y………………………, ve výši 63 528 Kč.
Hlasování: Pro -13, Proti - 1, Zdržel se - 1.
c) Doprovodný program pro májové oslavy- předkládá J. Andrýsková:
- J. Andrýsková uvedla, že kulturní komise obce navrhuje na májové oslavy dne 7.5.2020
doprovodný program Ohňovou show – příběh dobra a zla, která by stála 15 tisíc Kč. Doba
produkce je 30 minut. Toto zařizuje firma Markus Přerov.
K návrhu se vyjádřil:
J. Andrýsková – chtěla by slyšet názory ostatních k tomuto návrhu.
Ing. Kuchař - je to konečná částka?
J. Andrýsková - je to konečná částka, nesehnala jsem nic levnějšího, navrhujte jiné možnosti.
J. Kulička – co máte dál v programu?
J. Andrýsková – nic dalšího neplánujeme.
Ing. Masařík – mohli byste přidat více peněz hudbě, aby hrála déle a třeba pozvat mažoretky
z Hranic.
Ing. Bartošík - vznesl návrh, že by se mohl opět promítat film, protože na loňské májové oslavě
byl o film zájem. K tomu J. Andrýsková uvedla, že neví, jestli už není pozdě filmovou projekci
objednat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje na prvomájové oslavy dne 7.5.2020 pořízení
Ohňové show v ceně 15 000 Kč od firmy Markus, Přerov.
Hlasování: Pro -4, Proti - 2, Zdržel se - 9.
Návrh nebyl schválen.
d) Úprava výše stočného na rok 2020:
- diskuzi k tomuto otevřela Ing. Černocká a Ing. Masařík s tím, že navrhují změnu
stočného než byla původně schválena, Ing. Kuchař navrhl zvýšit na 27 Kč. Ing. Masařík
uvedl, že jsme schválili občanům vyšší stočné než bylo řešeno (tzn.25 Kč + DPH), což
je o 50 % více než bylo,….
- Ing. Matýska – uvedl, že na kabelovou televizi již zaslal přehlednou tabulku s výši příjmů
a výdajů za stočné, které zastupitelstvo schválilo, aby seznámil občany s výdaji za
stočné včetně DPH,
- starostka navrhla zastupitelům, aby se hlasovalo o tom, jestli budeme o návrhu (změnit
stočné) hlasovat.
- Ing. Matýska uvedl, že navrhuje podívat se ještě na úpravu této ceny a případně
řešit tuto úpravu stočného na pracovní schůzce zastupitelstva. Ostatní přítomní
zastupitelé souhlasili.
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předsedající dále uvedla, že další jednání ZO je naplánováno na měsíc duben 2020,
Ing. Matýska zaslal a představil zastupitelům grafické zpracování prostorového
umístění nové tělocvičny u budovy školy - studie od Ing. arch Přikryla a otevřel o studii
otevřenou diskuzi. Přítomní se shodli na pracovní schůzce, kterou budou muset udělat
až bude studie dokončena.
g) informace o provedení inventury za r. 2019, zastupitelé byli informováni předsedající,
že inventury za minulý rok provedli členové kontrolního výboru - Ing. J. Bartošík
k 31.12.2019.
e)
f)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo na vědomí, že členové kontrolního výboru provedli
inventarizaci za r. 2019.
Bod 8 - Rozpočtové opatření ZO č.1/2020:
- předsedající uvedla, že finanční výbor projednal Rozpočtové opatření ZO č.1/2020 na svém
jednání před jednáním dnešního zastupitelstva, dne 27. 12 .2019, a následně předal slovo
předsedkyni finančního výboru Ing. Marii Černocké, aby přítomné seznámila s detaily
rozpočtového opatření.
- Ing. Marie Černocká se přítomných zeptala, zda chce někdo vysvětlit položky předloženého
Rozpočtového opatření ZO č.1/2020. Nikdo z přítomných žádné vysvětlení nepožadoval.
Dále uvedla, že finanční výbor doporučuje toto rozpočtové opatření schválit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Rozpočtové opatření ZO č.1/2020.
Hlasování: Pro – 15, Proti - 0, Zdržel se - 0.
Předsedající se v závěru jednání zeptala, zda má ještě někdo nějaký dotaz nebo příspěvek,
poté ukončila zasedání zastupitelstva v 19:18 hodin.

Zapisovatelka

Mgr. Magdalena Ančincová

Ověřovatel

Ing. Jan Bartošík

Ověřovatel

Ing. Martin Roreček

Starosta

Ing. Dagmar Navrátilová

Místostarosta

Ing. Martin Matýska Ph.D.

Příloha:
- prezenční listina č.1 a č.2
USNESENÍ
z 9. řádného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice,
konaného dne 27. 1. 2020 na Obecním úřadě v Opatovicích
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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
1/9/2020 – Ing. Jana Bartošíka a Ing. Martin Rorečka ověřovateli zápisu a Mgr. Magdalenu
Ančincovou zapisovatelkou.

schvaluje
2/9/2020 – program jednání 9. řádného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Podání žádosti o dotaci na stavbu “Opravy místních komunikací v obci Opatovice“ –
1. etapa
Podání žádosti o dotaci na opravu pomníku sv. válek
Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na stavbu: Dokončení fasády
a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích“
Různé, náměty a připomínky
Rozpočtové opatření ZO č.1/2020

4a/9/2020 - záměr pod názvem „Opravy místních komunikací v obci Opatovice“ řešit po
etapách, v závislosti na finančních možnostech obce.
4b/9/2020 - variantu A v rámci návrhu rekapitulace nákladů na akci pod názvem „Opravy
místních komunikací v obci Opatovice“ – 1. etapa.
4c/9/2020 – podání žádosti na dotaci v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2020 – dotační titul č.1 – Podpora budování a obnova infrastruktury obce, na plánovanou
realizaci stavby pod názvem: „Oprava místních komunikací v obci Opatovice“ – 1.etapa.
5/9/2020 - podání žádosti o dotaci a současně investiční záměr o celkových nákladech 69 400
Kč k realizaci akce na opravu „Pomníku obětem světových válek v obci Opatovice v rámci
dotačního titulu pod názvem Zachování a obnova historických hodnot u MO ČR.
6/9/2020 – uzavření Smlouvy o dílo na projekční práce na akci pod názvem: „Dokončení
fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích“ s firmou GREEN-PENB s.r.o., ……., ve výši
215 500 Kč bez DPH.
7a/9/2020 – Smlouvu o zemědělském pachtu mezi Obcí Opatovice a Opatovickým lesním
singulárním družstvem, se sídlem Záhorská 9, 753 56 Opatovice, IČ: 25848089 s tím, že se
nově upraví čl.VI. odst.2 předmětné smlouvy s upřesněním názvu původní smlouvy a data
jejího uzavření.
7b/9/2020 - pořízení zařízení (doplnění o transmodulátor na převod ze satelitu na DVB-T pro
příjem programů na přijímačích, které nemají DVB-T2) pro kabelovou televizi podle cenové
nabídky firmy X.Y.………………………….., ve výši 63 528 Kč.
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8/9/2020 -Rozpočtové opatření ZO č.1/2020.

neschvaluje
7c/9/2020 - na prvomájové oslavy dne 7.5.2020 pořízení Ohňové show v ceně 15 000 Kč od
firmy Markus, Přerov.

pověřuje
6/9/2020 - starostku podpisem předmětné smlouvy.
7a/9/2020 - starostku podpisem smlouvy.

bere na vědomí
3/9/2020 – kontrolu usnesení ze zasedání ZO č.8.
7g/9/2020 – informaci o tom, že členové kontrolního výboru provedli inventarizaci za r. 2019.
7d, e, f/9/2020 - náměty, připomínky:
- případná úprava výše stočného na r. 2020 bude řešena na pracovní schůzce ZO.
- další jednání zastupitelstva je naplánováno na měsíc duben 2020.
- ZO bylo seznámeno s grafickým zpracováním prostorového umístění nové tělocvičny.

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

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

Vyvěšeno: 31. 1. 2020
Svěšeno: 17. 2. 2020
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