Zápis č.13
ze zasedání řádného Zastupitelstva obce Opatovice, konaného
dne 29. 10. 2020 v 17,30 hodin, v sále Lidového domu v Opatovicích,
ul. Hlavní 108, Opatovice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska, Ph.D., Ing. Martin Roreček, Mgr. Lucie
Janásková, Jolana Andrýsková, Ing. Miloslav Masařík, Pavel Juráň, Ing. Marie
Černocká, Karel Andrýsek, Ing. Jan Bartošík.
Omluveni: Ing. Jaroslav Kuchař, Jiří Kulička, Tomáš Klvaňa, Radek Klanica, Mgr. Magdalena
Ančincová.
Navržený program:
Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci: Oprava místních komunikací v obci Opatovice
Prodej části obecních pozemků parc. č. 1605/1, 10/1 a 12/3, všechny v k.ú. Opatovice
podle nového GP č. 636-2147/2020 ze dne 12.10. 2020
6. Nabídka odkoupení zemědělských pozemků (Hlučínská zemědělská, a.s.)
7. Podání žádosti o dotace na rok 2021 (MMR ČR):
a) Opravy místních komunikací v obci Opatovice – 2. etapa
b) Dokončení fasády a interiéru OÚ v Opatovicích
c) Oprava mostu přes Opatovický potok na ul. Hlavní v Opatovicích (u čp. 117)
8. Podání žádosti o dotace SDH 2021 (100 tisíc Kč)
9. Analogové hodiny na návsi
10. Změna dodavatele liniové výsadby interakčních prvků v k. ú. Opatovice u Hranic
11. Rozpočtové opatření č.10 – 5ZO
12. Různé, náměty a připomínky
1.
2.
3.
4.
5.

K jednotlivým bodům:
Bod 1 - Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele:
13. zasedání bylo zahájeno v 17.30 hodin starostkou obce Ing. Dagmar Navrátilovou (dále
také jen „starostka“ nebo „předsedající“), která přivítala přítomné členy zastupitelstva a občany
a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina (10) členů zastupitelstva a zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určila Dagmar Navrátilovou ml., 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 Dagmar Navrátilovou ml., ověřovatele
zápisu Ing. Jana Bartošíka a Ing. Martina Rorečka.
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Hlasování: Pro -10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 2 - Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 13.
zasedání zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 20. 10.
2020. Dále navrhla zařadit do programu pod bod č.12 „Různé“ jako pod bod a) Nové vstupní
dveře do Lidového domu v Opatovicích, b) Výše skutečných nákladů na realizaci
překládky sítě elektronických komunikací v rámci Smlouvy o realizaci překládky na
akci: „VPIC_Opatovice_oprava místních komunikací“, c) Žádost o poskytnutí dotace na
rok 2021 (TJ Sokol Opatovice z.s.), d) informace ke znaleckému posudku na prodej bytu
v bytovém domě č.p. 147 na ul. Hlavní. Dále starostka navrhla projednat 11. bod programu
„Rozpočtové opatření č. 10“ jako poslední bod. A na závěr jednání zařadit bod „Náměty a
připomínky“.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 13. zasedání ZO Opatovice.
Hlasování: Pro -10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 3 - Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Z minulého řádného zasedání ZO č.12, konaného dne 21. 09. 2020, vyplynuly následující
úkoly, které byly splněny do dnešního zasedání. Jedná se o následující:
- dne 29. 9. 2020 bylo starostkou odesláno vyrozumění o schválení ukončení členství v
Dobrovolném svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy, které bylo projednáno v ZO
dne 21. 9.2020. K tomuto starostka uvedla, že dne 5. 10. 2020 obec obdržela písemné
vyrozumění – oznámení o ukončení členství v předmětné organizaci,
- výsledek usnesení z jednání ZO č. 12 byl písemně vyhotoven a zaslán Jednotě spotřební
družstvo v Uherském Ostrohu, s tím že ke konci rou bychom si měli vyžádat výsledek
hospodaření prodejny,
- na minulém jednání ZO byla starostka pověřena zajištěním zadávací dokumentace pro
poptávkové řízení na zpracování studie na 3 plochy (Z1, Z3 a Z22) podle ÚP Opatovice
u pořizovatele tohoto ÚP. K tomuto starostka uvedla, že dne 7. 10. 2020 požádala
telefonicky a následně písemně pracovníka odboru ÚP MěÚ Hranice, p. Pavla Žeravíka,
o přípravu těchto podkladů pro výběrové řízení k vypracování studie v r. 2021,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu: Opravy místních komunikací v Opatovicích –
1. etapa, spočívající v prodloužení lhůty výstavby do 30. 10. 2020, byl uzavřen mezi
zúčastněnými stranami,
- zůstává úkol ohledně vyhotovení znaleckého posudku za účelem prodeje obecního bytu
v domě č.p.147 v Opatovicích – k tomuto se starostka vyjádřila v závěru jednání v bodě
č.12d) „Různé“.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
K tomuto bodu nebylo vzneseno žádné stanovisko.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZO č.12.
Bod 4 – Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci: Oprava místních komunikací v obci :
Předsedající k tomuto bodu uvedla:
- v letošním roce byla zahájena stavba: Oprava místních komunikací v obci Opatovice
– 1. etapa. Během realizace byly zjištěny skutečnosti, které bylo nutno vyřešit, aby
mohla být celá akce zdárně dořešena, přičemž tyto měly za následek jak snížení, tak
navýšení rozpočtu stavby. Dále uvedla, že došlo k okolnostem, které nás vedou
k prodloužení lhůty výstavby do 20.11.2020. Z tohoto důvodu byl vypracován Dodatek
č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.7.2020, kterou obec uzavřela s firmou Hlava-Stavby
s.r.o., IČ: 26950421, Hlinsko pod Hostýnem 74, 76841 Bystřice pod Hostýnem,
- tento Dodatek č. 2 obsahuje navýšení ceny o částku 92.961,- Kč bez DPH. Celková
cena po tomto navýšení by tedy činila 2.389 410, 37 Kč, bez DPH (tj. 2. 891 182,92 Kč
včetně DPH).
- soupis změnových listů č. 2-12 obsahující více a méněpráce zastupitelé obdrželi
v materiálech pro dnešní jednání a vyzvala je, aby se v případě nejasností zeptali na
detaily. Následně předsedající vyzvala pana Jiřího Číhala, stavebně technický dozor
investora (dále také „TDI“), aby přítomným vysvětlil důvody navýšení či snížení prací a
také prodloužení lhůty dokončení stavby do 20. 11. 2020. Poznamenala, že podle
Dodatku č. 1 ke SoD měla být stavba dokončena do 30. 10. 2020.
- P. Číhal uvedl, že vícepráce vznikly zejména v důsledku výměny podmáčeného
podloží, dalším důvodem bylo doplnění sloupu veř. osvětlení a dlažby a dále kvůli
výškové kolizi nové komunikace s bránou a brankou pí. ….. Uvedl, že na ul. Sportovní
byla částka rozpočtu ponížena a na ul. Lesní se rozpočet musel navýšit z uvedených
důvodů. Dále podotkl, že neschválení tohoto dodatku by mělo za následek faktické
nedokončení prací.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
K tomuto bodu nebylo vzneseno žádné stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.7.2020
na stavbu: „Oprava místních komunikací v obci Opatovice – 1. etapa“ a současně pověřuje
starostku podpisem tohoto Dodatku č. 2 (ke Smlouvě o dílo ze dne 14.7.2020 na stavbu:
„Oprava místních komunikací v obci Opatovice – 1.etapa“).
Hlasování: Pro -10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 5 – Prodej části obecních pozemků parc. č. 1605/1, 10/1 a 12/3, všechny v k.ú.
Opatovice u Hranic podle nového GP č. 636-2147/2020 ze dne 12.10.2020 :
- starostka uvedla, že na zasedání ZO č. 11 dne 29. 6. 2020 došlo ke schválení prodeje
oddělených částí obecních pozemků parc.č. 1605/1, 12/3 a 10/1, všechny v k.ú. Opatovice
u Hranic, panu ………., bytem……… podle geometrickém plánu č. 632-2113/2020, č.
341/2020, ze dne 19.6.2020. Následně dne 21. 9. 2020 ZO č.12 schválilo přijetí daru, části
pozemku parc.č. 4 od p. ……, podle stejného geometrického plánu.
- dále starostka uvedla, že již na minulém zasedání upozornila, že dle výpisu LV p. ……..
vázne nejen na parc. č. 4 zástavní právo smluvní pro Hypoteční banku, a.s., Radlická
333/150, Radlice, 150 00 Praha 5. Na základě těchto zjištění, kdy již na pozemcích p. …….
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vázla od června tohoto roku předmětná zástava pro banku, není nyní možno oddělované
části prodaných pozemků, které se měly sloučit s těmito parcelami p. …., zapsat do KN.
Z těchto důvodů musel být vyhotoven nový GP se samostatnými čísly parcel, aby šly
prodané pozemky (jako již samostatně oddělené parcely) vložit do KN. Starostka uvedla,
že aby mohlo zastupitelstvo schválit prodej předmětných částí pozemků, musí
zastupitelstvo nejprve revokovat (zrušit) původní dvě usnesení, týkající se prodeje a přijetí
daru oddělených pozemků. Poté může zastupitelstvo nově schválit prodej oddělených částí
pozemků (označených jako samostatné parcely) podle nového geometrického plánu ze dne
12. 10. 2020, které na své náklady nechal nově vyhotovit p. …… .
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Opatovice revokuje usnesení č. 14a/11/2020, které schválilo ZO č.11
dne 29.6.2020.
Hlasování: Pro -10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
b) Zastupitelstvo obce Opatovice revokuje usnesení č. 4/12/2020, které schválilo ZO č.12
dne 21.9.2020.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
c) Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje prodej části obecních pozemků parc. č. 1605/1 –
ost. plocha, jiná plocha, o výměře 45 m2 (podle geometrického plánu č. 632-2147/2020, č.
491/2020, ze dne 12.10.2020 /dále jen „GP“/ se jedná o pozemek parc. č. 1605/29), dále
část pozemku parc.č.10/1 – travní porost, o výměře 52 m2 (podle GP se jedná o parc.
č.10/10), dále část pozemku parc. č. 12/3 - zahrada, o výměře 12 m2 (podle GP se jedná
o parc. č. 12/4) a o výměře 37 m2 (podle GP se jedná o parc. č. 12/5), tj. o celkové výměře
146 m2, všechny v k.ú. Opatovice u Hranic, panu …….., …… , za cenu dle vyhlášeného
záměru, tj. 100,-Kč/m2, v celkové výši 14 600,-Kč s tím, že uhradí náklady na pořízení:
geometrického plánu, kupní smlouvu a návrh na vklad do KN a zároveň pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy s panem …… .
Hlasování: Pro -10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 6 - Nabídka odkoupení zemědělských pozemků (Hlučínská zemědělská, a.s.) :
- starostka uvedla, že dne 6.10.2020 obdržela e-mailem nabídku na odkup pozemků v k. ú.
Opatovice u Hranic od společnosti Hlučínská zemědělská, a.s., v příloze byl uveden
seznam 14 pozemků. Většinou se jedná o ornou půdu, nacházející se mimo zastavěné
území obce. Nabídnutá cena za 1m2 orné půdy činí 25 Kč, v jednom případě s jedná o trvalý
travní porost a nabídnutá cena za 1 m2 činí 20 Kč. Podklady obdrželi zastupitelé
v materiálech pro dnešní jednání. Dle jejího názoru, by stálo za to odkoupit pozemek parc.
č.1282/6 - orná půda, o výměře 5.546 m2, který se nachází v blízkosti zastavěného území
obce s tím, že by mohl v budoucnu posloužit obci na směnu s majiteli pozemků, které se
nachází v lokalitách určených pro výstavbu. Celková cena za odkoupení tohoto pozemku
by činila 138.650 Kč.
- rada obce č. 33 dne 16. 10. 2020 tuto nabídku projednala a vzala na vědomí s tím, že ji
postoupila k projednání ZO s doporučením, že by bylo z dlouhodobého hlediska vhodné
odkoupit i další pozemky parc. č. 710 (cena 43.800 Kč), 814/4 (cena 55.775 Kč) a parc. č.
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1273/15 (cena 50.675 Kč) všechny v k.ú. Opatovice u Hranic. Celková cena za uvedené
pozemky by činila 288.900 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
Ing. Masařík uvedl, že je dle jeho názoru zbytečné tyto pozemky kupovat s výjimkou pozemku
parc. č. 1282/6, dle něj by bylo lepší pokračovat v odkupu pozemků určených pro bytovou
výstavbu od p. Josefa Škrobálka.
Na dotaz Ing. Bartošíka starostka upřesnila, ve které lokalitě se předmětný pozemek parc. č.
1282/6 nachází (u skládky, v intravilánu obce).
Dále starostka uvedla, že se nejedná o pozemek určený k bezprostřední výstavbě, ale o
zemědělskou půdu, avšak tento pozemek by mohl v budoucnu posloužit ke směně za jiné
pozemky soukromých vlastníků určených k bytové výstavbě. Dále podotkla, že se také přiklání
k variantě odkupu přímo pozemků určených k výstavbě, nicméně tyto někteří majitelé odmítají
prodat (konkrétně se jedná o lokalitu pod Lidovým domem).
Ing. Matýska uvedl, že dle jeho názoru je odkup pozemku p. č. 1282/6 je smysluplný a upřesnil,
že na radě obce č. 33 navrhoval odkup i dalších 2 pozemků z důvodu již zmíněné potenciální
směny. Dále uvedl, že nezpochybňuje kupovat pozemky v zónách pro výstavbu.
Starostka na dotaz Ing. Masaříka ohledně ceny uvedla, že navrhovaná cena je pravděpodobně
definitivní, protože byla uvedená v nabídce.
Ing. Masařík se následně dotázal, kdy obec bude realizovat odkup pozemku od p. Josefa
Škrobálka. Na tento dotaz starostka s Ing. Matýskou uvedli, že celková cena za tyto pozemky
dosahuje 2 mil. Kč a že je to tedy otázka dostatečných finančních prostředků, pravděpodobně
tento odkup bude muset obec realizovat úvěrem.
Ing. Matýska poté ještě doplnil, že cenu diskutoval s makléřem a ten uvedl, že je běžná cena
25 Kč/m2 za ornou půdu.
Ing. Masařík zpochybnil zamýšlenou směnu nabízených pozemků za pozemky určené pro
výstavbu. Dle jeho názoru neexistuje jistota, že se je podaří směnit.
Následně byla členy zastupitelstva diskutována poloha a ceny nabízených pozemků a s tím
související potřebnost jejich odkupu.
Ing. Masařík se ještě dotázal, jestli se k tomu vyjadřovala KVŽP? Starostka sdělila, že
zamýšlená schůzka zastupitelstva a KVŽP dne 19. 10. 2020 byla zrušena kvůli pandemii covid19, takže KVŽP k odkupu pozemků žádný návrh nepřijala.
Následně se starostka obrátila na p. Ing. J. Číhala (jako bývalého předsedy KVŽP a nyní člena
KVŽP), aby sdělil svůj názor na odkup těchto pozemků. P. J. Číhal uvedl, že by se přikláněl
na stranu odkupu pozemků, protože dle jeho názoru je vždy lepší, když má obec s čím
disponovat, následně pozemky může prodat či směnit.
Závěrem se zastupitelé dohodli, že budou hlasovat o všech třech pozemcích zvlášť. Během
kontroly jejich parc. č. a výměr zjistili, že jeden z nich – parc. č. 1273/15, nebyl v seznamu
nabídky ze strany Hlučínská zemědělská, a.s., ale nachází se na LV společnosti v k. ú.
Opatovice u Hranic.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1282/6 - orná půda
o výměře 5.546 m2 v k. ú. Opatovice u Hranic za cenu 25 Kč/m2, tj. celkem 138.650 Kč od
firmy Hlučínská zemědělská, a.s., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 282
00 918.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
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Návrh usnesení:
b) Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 710 - orná půda o
výměře 1.752 m2 v k. ú. Opatovice u Hranic, za cenu 25 Kč/m2, tj. celkem 43.800 Kč od
firmy Hlučínská zemědělská, a.s., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 282
00 918.
Hlasování: Pro - 3, Proti - 6, Zdrželi se - 1.
Návrh usnesení nebyl schválen.
Návrh usnesení:
c) Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 814/4 - orná půda o
výměře 2.231 m2 v k. ú. Opatovice u Hranic za cenu 25Kč/m2, tj. celkem 55.775 Kč od firmy
Hlučínská zemědělská, a.s., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 282 00 918.
Hlasování: Pro -10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.

Bod 7 - Podání žádosti o dotace na rok 2021 (MMR ČR) :
- starostka uvedla, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační programy na „Podporu
rozvoje regionů v roce 2021“. V národních dotačních programech jsou vyhlášeny obdobné
dotace jako minulý rok. Konkrétně se jedná o následující dotační tituly v rámci podprogramu
pod názvem “Program na obnovu a rozvoj venkova“:
•
podpora obnovy místních komunikací,
•
rekonstrukce veřejných budov,
•
obnova a budování sportovišť,
•
podpora cestovního ruchu,
•
podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury,
•
podpora dostupnosti služeb,
- dále předsedající uvedla, že z těchto dotačních titulů jsou stěžejní dotace, na které má obec
zpracované projekty a tyto záměry jsou také uvedeny v zastupitelstvem
schváleném „Programu obnovy obce Opatovic na rok 2019 - 2025“. Jsou to tyto projekty:
2. etapa oprav místních komunikací, projekt na dokončení fasády a rekonstrukce budovy
OÚ a zařízení dopravní infrastruktury, což je most u č. p. 117 na ul. Hlavní (pí. …. ).
V materiálech zastupitelé obdrželi mimo jiné přehled těchto třech dotačních titulů, u kterých
je výše podpory až 80% tzn., že výše dotace může dosahovat 500 tis. Kč až 10 mil. Kč.
Žádosti se budou přijímat do 21. 12. 2020 pouze v elektronické podobě. Nejzazší termín
dokončení realizace akcí je 31. 12. 2022. Navrhla podat žádosti na tyto 3 dotační programy:
a) Dotační titul A: Podpora obnovy místních komunikací, konkrétně akce Opravy
místních komunikací v obci Opatovice – 2. etapa;
- jednalo by se o realizaci další etapy oprav místních komunikací, kdy zbývá dokončit
dílo při celkové investici (podle rozpočtu z projektu z roku 2019) ve výši cca
6 045 806,60 Kč bez DPH. Tato další etapa výstavby by zahrnovala zbývající stavební
objekty mimo ty, které by nebyly dotací uznatelné.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje podání žádosti na dotaci v rámci dotačního titulu A:
„Podpora obnovy místních komunikací“ z programu „Podpora a rozvoj venkova Ministerstva
pro místní rozvoj ČR 2021“ na stavbu pod názvem: „Opravy místních komunikací v obci
Opatovice – 2. etapa“.
Hlasování: Pro - 10 , Proti – 0, Zdrželi se – 0.
b) Dotační titul E: Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, konkrétně akce
Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích;
- jedná se o dokončení záměru opravy budovy OÚ v rámci další etapy. Náklady na
kompletní rekonstrukci budovy obecního úřadu podle rozpočtu z roku 2020 by činily 9.
901.847,33 Kč bez DPH. Vhodným pro tuto akci je již výše uvedený dotační titul E:
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje podání žádosti na dotaci v rámci dotačního titulu E:
„Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ z programu „Podpora a rozvoj venkova
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2021“ na stavbu pod názvem: „Dokončení fasády a
rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích“.
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdrželi se – 0.
c) Dotační titul C: Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury, konkrétně
akce Oprava mostu přes Opatovický potok na ul. Hlavní v Opatovicích (u čp. 117);
- jedná se o projekt, který byl zpracován v 12/2012 Ing. Daliborem Ředinou, žádost o
dotaci ve výši 500 tisíc Kč z rozpočtu Olomouckého kraje byla podána v 02/2018,
nebyla však akceptována. Na akci nebylo vydáno nikdy stavební povolení, které by se
muselo zajistit (tzn. ministerstvu doložit podání žádosti na SÚ). Konečný termín pro
podání žádosti o dotaci na MMR ČR je 21. 12. 2020 tzn., že před tímto datem je nutné
zajistit veškerá vyjádření stavbou dotčených správců ing. sítí, která jsou již nyní prošlá.
-

-

předmětem záměru – PD, je oprava betonových opěr pod mostem, dále výměna
zkorodovaných hlavních nosných konstrukcí – ocelových nosných profilů, dále došlo
k vypadnutí výplňového betonu mostovky, která byla nekvalitně provedena. Most nyní
nevyhovuje zatížení jak osobními, tak nákladními automobily. Po opravě by most
dosáhl standardní zatížitelnosti 36 t.
rozpočet z 01/2013 činil 854.421 Kč bez DPH, s DPH 1.033.850 Kč.
vhodným pro tuto akci je již výše uvedený dotační titul C: Podpora obnovy staveb a
zařízení dopravní infrastruktury.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
K. Andrýsek se obrátil na starostku, zda stihne žádost o předmětnou dotaci podat do 21. 12.
2020 a vyjádřil obavu, zda je to vůbec reálné.
Starostka uvedla, že se pokusí tento termín stihnout.
Ing. Roreček se dotázal, zda lze počítat s původní cenou 1.033.850 Kč?
Starostka uvedla, že nikoliv, že je to pouze orientační cena vzhledem k tomu, že je z roku 2013
a požádala p. J. Číhala, zda může nastínit, jaké navýšení původní ceny by se dalo očekávat?
Pan J. Číhal uvedl, že odhaduje navýšení okolo 20%.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje podání žádosti na dotaci v rámci dotačního titulu C:
„Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury“ z programu „Podpora a rozvoj
venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2021“ na stavbu pod názvem: „Oprava mostu přes
Opatovický potok na ul. Hlavní v Opatovicích (u čp. 117)“.
Hlasování: Pro - 10 , Proti - 0, Zdrželi se - 0.

Bod 8 - Podání žádosti o dotace SDH 2021 (100 tisíc Kč)
- předsedající uvedla, že dne 22. 10. 2020 obdržela e-mailem od SDH Opatovice písemnou
žádost o finanční dotaci, kterou obdrželi zastupitelé v materiálech. V dopise je uvedena
historie, pracovní činnost sboru pro obec, sportovní činnost a počet členů, kterých je 134,
vč. 32 dětí do 18 let. Dále zde Radek Klanica (starosta sboru) uvedl, že finanční příspěvky
na činnost získávají z dotací. Letos z MŠMT v rámci programu „Organizace sportu ve
sportovních klubech“, na další aktivity si vydělávají pořádáním tanečních zábav, z plesu
hasičů, sběru starého železa a elektroodpadu. Dále bylo v žádosti uvedeno, že pořádání
tanečních zábav bylo od roku 2019, díky neukázněnosti některých návštěvníků po dohodě
s obcí zrušeno, což výrazně zasáhlo do financí sboru a jeho celkového fungování. Z tohoto
důvodu žádá SDH Opatovice obec Opatovice o dotaci ve výši 100 tisíc Kč na provoz SDH,
nákup potřebného vybavení a pořádání hasičských soutěží.
- k výše uvedenému starostka uvedla, že v roce 2019 žádal SDH obec o dotaci ve výši 15
tisíc Kč na pořádání hasičských soutěží a v roce 2020 o dotaci 32 tisíc Kč z výherních loterií.
Dále sdělila, že by chtěla uvést na pravou míru situaci ohledně konání zábav v obci. Řekla,
že zábavy nebyly obcí zakázány. V důsledku podání stížnosti na chování návštěvníků
zábav obdržela obec stížnost od zdejšího občana. Rada obce č. 19 dne 9. 12. 2019
usnesením č. 07/19/2019 schválila podmínit konání tanečních zábav spolky zajištěním
pořádku na předmětných pozemcích po dobu konání akce. S tím, že pokud obec obdrží
další stížnosti, nebude spolku umožněn pronájem LD za účelem pořádání tanečních zábav.
Na této radě se také řešilo, že pokud pořadatelé nejsou schopni zajistit klidný průběh
zábavy, můžou si najmout oprávněnou agenturu na zajištění pořádku okolo místa pořádání
akce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
Ing. Matýska uvedl, že nesouhlasí s tím, aby spolky dotovala obec. Preferuje, když jsou spolky
schopné si na svou činnost přivydělat samy. Nicméně vzhledem k aktuální situaci (covid-19)
toto není možné, jelikož není možné pořádat zábavy ani plesy, které představovaly hlavní
příjem spolku.
Ing. Masařík požádal, zda by bylo možné uvést, jaký je rozpočet SDH Opatovice. Ing. Matýska
mu přislíbil, že se domluví s R. Klanicou, aby na příští zasedání ZO přichystal přehled rozpočtu
SDH Opatovice.
Návrh na usnesení:
Po projednání ZO schvaluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných
hasičů Opatovice, se sídlem Hlavní 149, Opatovice, IĆ: 65920511, finanční dotaci na rok 2021
ve výši 100 000 Kč na provoz SDH Opatovice, na nákup potřebného vybavení a pořádání
hasičských soutěží a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro -10, Proti - 0, Zdržel se - 0.
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Bod 9 - Analogové hodiny na návsi:
- starostka k tomuto bodu uvedla, že na minulém zasedání vzalo zastupitelstvo na vědomí
nabídku na poskytnutí finančního daru obci ve výši 20 tisíc Kč na pořízení hodin pro občany.
Hodiny by byly umístěny na nejvíce disponovaném místě na návsi (na sloupu veřejného
osvětlení - VO, v zeleném ostrůvku před hospodou a autobusovou zastávkou) s tím, že se
někteří ze zastupitelů přiklonili ke klasickým ručičkovým hodinám, a že konkrétním typem
hodin se bude ZO zabývat na pracovní schůzce. Pracovní schůzka ZO byla svolána na den
19. 10. 2020, ale nakonec byla z důvodu pandemie a zvýšení počtu nemocných nemocí
covid -19 starostkou odvolána,
- pí. Jolana Andrýsková zajistila na dnešní jednání cenovou nabídku na pořízení
exteriérových třístranných hodin, které se nasunou na stávající sloup VO, který již byl
vyrovnán, a na němž by se demontovalo osvětlení. Cenovou nabídku obdrželi zastupitelé
v materiálech pro dnešní jednání. Podle cenové nabídky činí předběžná cena vybraných
hodin 63.500 Kč bez DPH. V nabídce není naceněna montáž ani doprava. Ta bude
účtována dle skutečných nákladů - orientačně cca 1.800 Kč za dopravu. Informativně zjistila
starostka u firmy Elekon s.r.o., že by tato montáž stála cca 10 tisíc Kč.
- předsedající vyzvala pí. J. Andrýskovou, aby návrh hodin přítomným blíže vysvětlila
- J. Andrýsková uvedla, že se jedná se o třístranné hodiny, technicky zkonzultováno s p.
Vymětalíkem. Dále uvedla, že by ZO mělo schválit i konkrétní typ ciferníku.
- předsedající dále uvedla, že se informovala u firmy Elekon s.r.o., zda bude do konce roku
schopna dodávku hodin zajistit. Bylo jí sděleno, že z důvodu nemocnosti a velkého objemu
jiných zakázek nebudou schopni dodávku hodin do konce roku 2020 realizovat.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
Následně zastupitelé hromadně diskutovali o konkrétních typech ciferníků a shodli se na typu
C13. Na stejném typu se shodla i přítomná veřejnost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice po projednání schvaluje pořízení kulatých třístranných
analogových hodin METRO 232.GPS.60.T na náves (na sloup VO) podle předložené cenové
nabídky č. NVV-1142/2020 firmy Elekon s.r.o. se vzorem číselníku C13.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdržel se - 0.

Bod 10 - Změna dodavatele liniové výsadby interakčních prvků v k.ú. Opatovice u
Hranic:
- starostka uvedla, že na minulém zasedání ZO č. 12 dne 21. 9. 2020 ZO Opatovice schválilo
přijetí dotace ve výši 86.821 Kč na výsadbu liniových interakčních prvků v k. ú. Opatovice
u Hranic a současně schválilo realizaci liniové výsadby na parc. č. 1607/3, kterou měl
realizovat jako fyzická osoba podnikající: Adam Šigut, lesnické práce, Školní 946/16, 742
21 Kopřivnice, IČ: 00923605,
- pan Adam Šigut si v průběhu měsíce června tohoto roku založil novou firmu PROFI ZELEŇ
s.r.o., přes kterou již nakoupil materiál na tuto výsadbu a nyní požádal o schválení změny
spočívající v realizaci jeho druhé firmy, která provede liniovou výsadbu za stejnou cenu 86.
821 Kč vč. DPH 21%.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Opatovice revokuje část unesení č. 10/12/2020 ZO č. 12 ze dne
21. 9. 2020, týkající se schválení realizace liniové výsadby na parc. č. 1607/3, kterou
provede Adam Šigut, lesnické práce, Školní 946/16, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00923605.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdržel se - 0.
b) Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje realizaci liniové výsadby na parc.č. 1607/3
za stejnou cenu 86.821 Kč vč. DPH, kterou provede firma PROFI ZELEŇ s.r.o. , Školní
946/16, 742 21 Kopřivnice, IČ: 092 11 853.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdržel se - 0.
Bod 11 – Různé:
a) Nové vstupní dveře do Lidového domu v Opatovicích;
- předsedající přítomným sdělila, že vstupní dveře do Lidového domu mají ulomený pant
a celkově jsou v havarijním stavu. Při přípravě cenové nabídky na nové dveře se
vycházelo z výkresových podkladů projektanta Ing. arch. Jana Přikryla a s ním také
byly konzultovány připravené cenové varianty 1, 2, které připravila firma KRESPO,
s.r.o., Hranice. Pan architekt byl s oběma návrhy seznámen a doporučil variantu č. 2
s izolačním 3-trojsklem, které bude doplněno o bezpečnostní sklo. Dne 8. 9. 2020 obě
varianty také posoudila a následně variantu č. 2 doporučila KVŽP, která požadovala,
aby byla v návrhu zohledněna tloušťka zateplení ostění při zachování šířky dveří 1,5
m, což bylo v návrhu dodrženo.
- starostka nechala zpracovat ještě jednu cenovou nabídku na nové hliníkové dveře
s izol. trojsklem od firmy VYSOT s.r.o., Kunín. Oba návrhy zastupitelé obdrželi
v podkladech. Pro srovnání: KRESPO s.r.o. nabídla cenu: 79 460 Kč bez DPH,
96.146,60 Kč s DPH a firma VYSOT s.r.o. nabídla cenu 110.650 Kč bez DPH a 133.887
Kč s DPH.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice po projednání schvaluje pořízení nových vstupních dveří do
Lidového domu podle předložené cenové nabídky firmy KRESPO s.r.o., Struhlovsko 218, 753
61 Hranice IV – Drahotuše.
Hlasování: Pro -10, Proti - 0, Zdržel se - 0.
b) Výše skutečných nákladů na realizaci překládky sítě elektronických komunikací
v rámci Smlouvy o realizaci překládky na akci: „VPIC Opatovice oprava místních
komunikací“;
- starostka uvedla, že dne 26. 10. 2020 obdržela od spol. CETIN a.s. oznámení o
ukončení realizace překládky VPIC Opatovice oprava místních komunikací, která byla
v souladu se Smlouvou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPI/MS/2019/00195 uzavřená dne 18. 9. 2019 mezi tehdejší spol. Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. a obcí Opatovice, a že výše nákladů na překládku
uvedená ve smlouvě činila celkem 204.956 Kč bez DPH, a že tato výše byla ponížena
podle skutečně provedené práce na částku ve výši 180.501 Kč bez DPH. Obec již
uhradila přípravu ve výši 12.192 Kč, nyní bude vyfakturován obci zbytek skutečných
nákladů předmětné akce a to ve výši 168 309 Kč bez DPH.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo informaci o ukončení realizace překládky VPIC Opatovice
oprava místních komunikací a informaci o výši skutečných nákladů na realizaci akce na
vědomí.
c) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2021 (TJ Sokol Opatovice, z.s.);
- starostka uvedla, že žádost o dotaci za účelem podpory sportovní činnosti a údržby
sportovního areálu na rok 2021 byla podána formou e-mailu dne 23. 10. 2020. TJ
SOKOL Opatovice z.s. ve své žádosti uvádí, že žádá o dotaci ve výši 200.000 Kč, dále
ve své žádosti uvádí, že v posledních letech došlo ke zvýšení členské základny v
kategoriích dětí a mládeže. Žáci, že se zúčastňují soutěže v okresním přeboru, kdy mají
2 družstva přípravky. Jedno družstvo žáků v krajském přeboru Olomouckého kraje a mají
1 družstvo dorostenců. Muži „B“ hrají okresní přebor a muži „A“ hrají 1A třídu krajského
přeboru OK. TJ Sokol Opatovice v žádosti uvádí, že kromě zajištění vybavení pro trénink
a soutěže také plánuje opravu přístupové cesty v areálu a v pokračování rekonstrukce
výletiště.
- v matriálech na dnešní jednání bylo předloženo zastupitelům vyúčtování dotací za r.
2020 do dnešního dne.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
Ing. Roreček se dotázal, jakou částku ještě TJ SOKOL Opatovice utratí do konce roku 2020.
Ing. Masařík na dotaz sdělil, že TJ SOKOL utratí pravděpodobně celou částku do konce roku.
Z této dotace budeme převážně financovat novou sekačku, která bude stát cca 100 tis. Kč.
Dostali jsme dotaci 68 tis. Kč z Olomouckého kraje, kde je potřeba spoluúčast. Dále uvedl
přehled dotací, které TJ SOKOL Opatovice získala (223 tisíc Kč od MŠMT, 15 tisíc Kč
z Olomouckého kraje, dostáváme dotace na lesní běh, pokud se uskuteční).
Ing. Roreček se dotázal, zda je reálné, aby TJ SOKOL Opatovice své pojištění areálu hradil
z jiných zdrojů?
K tomu Ing. Masařík uvedl, že záleží, o jakou dotaci se jedná – tedy, zda je účelová nebo
nikoliv. Dále uvedl, že konkrétně hrazení pojištění je poměrně problematické, protože ne každá
dotace to umožňuje. A dále sdělil, že pro TJ SOKOL Opatovice je v tomto ohledu výhodnější
dotace od obce, protože není striktně omezeno, na jaký účel bude použita.
Následně si oba zastupitelé vyjasňují předložené vyúčtování dotací za letošní rok ze strany TJ
SOKOL Opatovice.
Ing. Roreček – částka 6.886 Kč je částka celkového pojištění nebo SOKOL platí ještě další
pojištění?
Ing. Masařík - toto je celkové pojištění, které platíme společnosti Generali Česká pojišťovna
a. s., ale měli jsme nabídky od jiných pojišťoven.
Návrh usnesení:
Po projednání ZO schvaluje TJ SOKOL Opatovice, z.s. dotaci na podporu sportovní činnosti
a údržbu sportovního areálu na rok 2021 ve výši 200.000 Kč a současně pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro -10, Proti – 0, Zdrželi se – 0.
d) informace ke znaleckému posudku na byt;
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-

předsedající sdělila, že na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno zajištění
znaleckého odhadu na prodej obecního bytu v domě č.p.147 v Opatovicích,
starostka oslovila a konzultovala pořízení znaleckého posudku na předmětný byt se
soudním znalcem Ing. Miroslavem Tolášem, který sdělil, že pokud by se byt prodával
s věcným břemenem, tj. se současným nájemcem, který byt užívá, tak by tato
skutečnost značně snížila prodejní cenu za tento byt a to až o 1/3, což bylo pro obec
značně nevýhodné. Na základě těchto zjištění starostka doporučuje zatím tento byt
neprodávat.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
Ing. Bartošík se dotázal, zda znalec neuvedl konkrétní cenu nemovitosti. Starostka uvedla, že
nikoliv, že toto je pouze obecná informace, kterou jí sdělil. Cena samotného posudku by se
pohybovala kolem 5 až 6 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo informaci ohledně znaleckého posudku na prodej
obecního bytu na vědomí.
Bod 12 - Rozpočtové opatření č.10 - 5 ZO:
- předsedající uvedla, že finanční výbor projednal Rozpočtové opatření č.10 – říjen 2020 na
svém jednání před zasedáním dnešního zastupitelstva dne 29. 10. 2020, následně předala
slovo předsedkyni finančního výboru Ing. Černocké, aby přítomné seznámila s detaily
rozpočtového opatření.
Ing. Černocká uvedla, že tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují příjmy a v návaznosti na to
výdaje. Ve stručnosti popsala nejvýznamnější příjmové a výdajové položky v navrženém
rozpočtovém opatření. Dále se přítomných zeptala, zda chce někdo blíže vysvětlit položky
předloženého rozpočtového opatření. Nikdo z přítomných žádné vysvětlení nepožadoval. Dále
uvedla, že finanční výbor doporučuje toto rozpočtové opatření schválit.
Starostka dále poznamenala, že další výdaje schválené na dnešním zasedání ZO budou
zahrnuty do RO č.10 – 5/ZO. Jedná se schválené odkoupení dvou zemědělských pozemků,
výměnu dveří v LD a pořízení analogových hodin.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ing. Černocká k tomu doplnila, že letos došlo k navýšení rozpočtu na věcné dary. Starostka
její vyjádření doplnila s tím, že se jedná o nákup obecního vína a medoviny pro reklamní účely.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Rozpočtové opatření RO č.10 – 5/ZO společně
s dalšími výdaji schválenými ZO.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 13 – Náměty a připomínky:
- starostka informovala přítomné o výsledku soudního sporu mezi p. …… a Ing. ….., pan
……. prohrál spor s panem ……, v důsledku čehož bude po obci požadovat kompenzaci za
prodané obecní pozemky.
- dále sdělila přítomným, že dne 14. 10. 2020 došlo v noci ke svolání povodňové komise, kdy
na Opatovickém potoku byl zaznamenán 2. stupeň PA a hrozilo v důsledku trvalých
dešťových srážek k zatopení majetku některých občanů. Upozornila na skutečnost, že by
bylo třeba upravit poklop u nemovitosti p. Ladislava Vavříka a začít řešit záchytný poldr nad
hřištěm, kde v důsledku malého průměru zatrubnění odtoku vody bezejmenného vodního
toku pod hřištěm hrozí časté záplavy hřiště a nemovitostí pod hřištěm.
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Předsedající se v závěru jednání zeptala, zda má ještě někdo nějaký dotaz nebo příspěvek:
Ing. Masařík vznesl dotaz, zda je již pitná voda z obecního vodovodu.
Starostka mu sdělila, že ano, VaK o tom informoval dnes v odpoledních hodinách, což bylo
zveřejněno na obecním webu a vyhlášeno rozhlasem.
Ing. Masařík se poté zeptal v jaké fázi je zpracování projektu na lávku?
Starostka mu sdělila, že jí bylo ze strany projektanta Ing. Řediny sděleno, že na tom pracuje
(musí zařídit vyjádření správců sítí). Poté bude moct obec zažádat o stavební povolení (příp.
podat ohlášku SÚ).
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.41 hodin.
Zapisovatelka

Dagmar Navrátilová, ml.

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
- listina GDPR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Opatovice,
konaného dne 29. 10. 2020 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
1/13/2020 – Ing. Jana Bartošíka, Ing. Martina Rorečka ověřovateli zápisu a Dagmar
Navrátilovou ml., zapisovatelkou.
schvaluje
2/13/2020 – program jednání 13. řádného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice:
13. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
14. Schválení programu zasedání
15. Kontrola usnesení z minulého zasedání
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16. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci: Oprava místních komunikací v obci Opatovice
17. Prodej části obecních pozemků parc. č. 1605/1, 10/1 a 12/3, všechny v k.ú. Opatovice
podle nového GP č. 636-2147/2020 ze dne 12.10.2020
18. Nabídka odkoupení zemědělských pozemků (Hlučínská zemědělská, a.s.)
19. Podání žádosti o dotace na rok 2021 (MMR ČR):
d) Opravy místních komunikací v obci Opatovice – 2. etapa
e) Dokončení fasády a interiéru OÚ v Opatovicích
f) Oprava mostu přes Opatovický potok na ul. Hlavní v Opatovicích (u čp. 117)
20. Podání žádosti o dotace SDH 2021 (100 tisíc Kč)
21. Analogové hodiny na návsi
22. Změna dodavatele liniové výsadby interakčních prvků v k.ú. Opatovice u Hranic
23. Různé:
a) Nové vstupní dveře do Lidového domu v Opatovicích
b) Výše skutečných nákladů na realizaci překládky sítě elektronických komunikací
v rámci Smlouvy o realizaci překládky na akci: „VPIC_Opatovice_oprava místních
komunikací“
c) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2021 (TJ Sokol Opatovice z.s.)
d) Informace ke znaleckému posudku na prodej bytu v bytovém domě č.p. 147 na ul.
Hlavní.
24. Rozpočtové opatření č.10 – 5ZO
25. Náměty a připomínky
4/13/2020 - Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.7.2020 na stavbu: „Oprava místních
komunikací v obci Opatovice – 1. etapa“.
5c/13/2020 – prodej části obecních pozemků parc. č. 1605/1 – ost. plocha, jiná plocha, o
výměře 45 m2 (podle geometrického plánu č. 636-2147/2020, č. 491/2020, ze dne 12.10.2020
/dále jen „GP“/ se jedná o pozemek parc. č. 1605/29), dále část pozemku parc.č.10/1 – travní
porost, o výměře 52 m2 (podle GP se jedná o parc. č.10/10), dále část pozemku parc. č. 12/3
- zahrada, o výměře 12 m2 (podle GP se jedná o parc. č. 12/4) a o výměře 37 m2 (podle GP
se jedná o parc. č. 12/5), tj. o celkové výměře 146 m2, všechny v k.ú. Opatovice u Hranic,
panu ……, ……, za cenu dle vyhlášeného záměru, tj. 100,-Kč/m2, v celkové výši 14 600,-Kč
s tím, že uhradí náklady na pořízení: geometrického plánu, kupní smlouvu a návrh na vklad
do KN.
6a/13/2020 - odkoupení pozemku parc. č. 1282/6 - orná půda o výměře 5546 m2 v k.ú.
Opatovice u Hranic, za cenu 25 Kč/m2, tj. celkem 138 650 Kč od firmy: Hlučínská zemědělská,
a.s., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 282 00 918.
6c/13/2020 - odkoupení pozemku parc.č. 814/4 - orná půda o výměře 2231 m2 v k.ú. Opatovice
u Hranic, za cenu 25Kč/m2, tj. celkem 55 775 Kč od firmy: Hlučínská zemědělská, a.s.,
Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 282 00 918.
7a/13/2020 - podání žádosti na dotaci v rámci dotačního titulu A: „Podpora obnovy místních
komunikací“ z programu „Podpora a rozvoj venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR 2021“
na stavbu pod názvem: „Opravy místních komunikací v obci Opatovice – 2. etapa“.
7b/13/2020 - podání žádosti na dotaci v rámci dotačního titulu E: „Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov“ z programu „Podpora a rozvoj venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR
2021“ na stavbu pod názvem: „Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích“.
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7c/13/2020 - podání žádosti na dotaci v rámci dotačního titulu C: „Podpora obnovy staveb a
zařízení dopravní infrastruktury“ z programu „Podpora a rozvoj venkova Ministerstva pro místní
rozvoj ČR 2021“ na stavbu pod názvem: „Oprava mostu přes Opatovický potok na ul. Hlavní
v Opatovicích (u čp. 117)“.
8/13/2020 - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Opatovice,
se sídlem Hlavní 149, Opatovice, IĆ: 65920511, finanční dotaci na rok 2021 ve výši 100 000
Kč, na provoz SDH Opatovice, nákup potřebného vybavení a pořádání hasičských soutěží.
9/13/2020 - pořízení kulatých třístranných analogových hodin METRO 232.GPS.60.T na
náves (na sloup VO) podle předložené cenové nabídky č. NVV-1142/2020 firmy Elekon s.r.o.
se vzorem číselníku C13.
10b/13/2020 - realizaci liniové výsadby na parc.č. 1607/3 za stejnou cenu 86 821 Kč, vč. DPH,
kterou provede firma p. Adama Šiguta: PROFI ZELEŇ s.r.o., Školní 946/16, 742 21 Kopřivnice,
IČ: 092 11 853.
11a/13/2020 - pořízení nových vstupních dveří do Lidového domu podle předložené cenové
nabídky firmy KRESPO s.r.o., Struhlovsko 218, 753 61 Hranice IV – Drahotuše.
11c/13/2020 - TJ SOKOL Opatovice, z.s. dotaci na podporu sportovní činnosti a údržbu
sportovního areálu na rok 2021 ve výši 200.000,- Kč.
12/13/2020 - Rozpočtové opatření RO č.10 – 5/ZO společně s dalšími výdaji schválenými ZO.

revokuje
5a/13/2020 - usnesení č. 14a/11/2020, které schválilo ZO č.11 dne 29.6.2020.
5b/13/2020 - usnesení č. 4/12/2020, které schválilo ZO č.12 dne 21.9.2020.
10a/13/2020 - část unesení č. 10/12/2020 ZO č. 12 ze dne 21.9.2020, týkající se schválení
realizace liniové výsadby na parc. č. 1607/3, kterou provede Adam Šigut, lesnické práce,
Školní 946/16, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00923605.

neschvaluje
6b/13/2020 - odkoupení pozemku parc. č. 710 - orná půda o výměře 1.752 m2 v k.ú. Opatovice
u Hranic, za cenu 25 Kč/m2, tj. celkem 43 800 Kč od firmy: Hlučínská zemědělská, a.s.,
Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 282 00 918.
pověřuje
4/13/2020 - starostku podpisem tohoto Dodatku č.2 (ke Smlouvě o dílo ze dne 14.7.2020 na
stavbu: „Oprava místních komunikací v obci Opatovice – 1.etapa“).
5c/13/2020 - starostku podpisem kupní smlouvy.
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8/13/2020 - starostku podpisem smlouvy.
11c/13/2020 - starostku podpisem smlouvy.
bere na vědomí
3/13/2020 – kontrolu usnesení ze zasedání ZO č.12.
11b/13/2020 – informaci o ukončení realizace překládky VPIC_Opatovice_oprava místních
komunikací a informaci o výši skutečných nákladů na realizaci akce.
11d/13/2020 - informaci ohledně znaleckého posudku na prodej obecního bytu.

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

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

Vyvěšeno: 03. 11. 2020
Svěšeno: 18. 11. 2020
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