Zápis č.14
ze zasedání řádného Zastupitelstva obce Opatovice, konaného
dne 14. 12. 2020 v 17,30 hodin, na OÚ v Opatovicích,
ul. Hlavní 170, Opatovice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska, Ph.D., Ing. Martin Roreček, Mgr.
Lucie Janásková, Jolana Andrýsková, Ing. Marie Černocká, Ing. Jan Bartošík,
Tomáš Klvaňa.
Omluveni: Ing. Jaroslav Kuchař, Pavel Juráň, Karel Andrýsek, Mgr. Magdalena Ančincová.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Výsledek výběrového řízení na zhotovitele záměru „Obnova pomníku světových válek
v Opatovicích“ (realizace v r. 2021)
Návrh na odpis pohledávek z účetnictví
Návrh rozpočtu obce Opatovice na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočtové opatření č.12
Různé, náměty a připomínky

K jednotlivým bodům:
Bod 1 - Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele:
14. 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. Jan Bartošíka a Ing. Martina Rorečka.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
V 17:32 se dostavil Ing. Miloslav Masařík (počet členů zastupitelstva: 11).
Bod 2 - Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 14.
zasedání zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 03. 12.
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2020. Dále navrhla vyřadit z programu jednání bod č. 5 Návrh na odpis pohledávek
z účetnictví, jelikož tento bod projednala a rozhodla o něm rada obce č. 35 dne 9. 12. 2020.
Dále navrhla zařadit do programu pod bod č. 9 „Různé“ (nově č. 8) jako pod bod a) Dohoda o
uzavření práce se zastupitelem (s panem Ing. Miloslavem Masaříkem) a jako pod bod b)
Sdělení informací k pořizování územních studií na 3 plochy (Z1, Z3 a Z22) vymezené v ÚP
Opatovice.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 14. zasedání ZO Opatovice.
Hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 3 - Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Z minulého řádného zasedání ZO č.13, konaného dne 29. 10. 2020, vyplynuly následující
úkoly, které byly splněny do dnešního zasedání. Jedná se o následující:
- Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.7.2020 na stavbu: „Oprava místních
komunikací v obci Opatovice – 1. etapa“ byl podepsán, stavba byla dne 20.11. 2020
předána, nyní čekáme na vydání kolaudačních souhlasů od přísl. správních orgánů,
- smlouva na prodej části obecních pozemků parc. č. 1605/1, 10/1 a 12/3, všechny v k.ú.
Opatovice u Hranic, byla podepsána oběma stranami a vložena na KN, kupní cena byla
obci uhrazena,
- smlouva na odkoupení pozemků parc. č. 1282/6 a 814/4, oba v k.ú. Opatovice u Hranic,
se společností Hlučínská zemědělská, a. s., byla uzavřena, vložena na KN a peníze za
odkup pozemků obcí uhrazeny,
- podklady na 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“, se postupně kompletují a připravují pro podání žádosti, v rámci dotačního
titulu E: „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ z výše uvedeného programu na
stavbu pod názvem: „Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích“, již
byly odeslány paní Pavle Krbálkové. Podklady pro zpracování žádosti v rámci dotačního
titulu C: „Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury“ na stavbu pod
názvem: „Oprava mostu přes Opatovický potok na ul. Hlavní v Opatovicích (u č.p. 117)“,
předpokládá ST, že pravděpodobně nestihne připravit, jelikož musela požádat p. Ing.
Ředinu o přepracování PD a také rozpočtu z roku 2012, a současně zjistila, že je třeba
zajistit také vydání stavebního povolení pro předmětnou stavbu, tudíž s časového
hlediska, se nedá podání žádosti do 21. 12. 2020 stihnout,
- VP smlouva se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů
Opatovice, na finanční dotaci na rok 2021 ve výši 100 000 Kč, na provoz SDH
Opatovice, nákup potřebného vybavení a pořádání hasičských soutěží, byla uzavřena,
- Objednávka na 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, byla odeslána a akceptována, hodiny budou
vyhotoveny v roce 2021,
- změna dodavatele realizace liniové výsadby na parc.č. 1607/3 za stejnou cenu 86 821
Kč, vč. DPH, - byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s původním dodavatelem, na
základě usnesení ZO č.13 ohledně změny zhotovitele díla: liniové výsadby stromů za
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hřbitovem v roce 2020 místo firmy Adam Šigut, lesní práce, na firmu p. Adama Šiguta PROFI ZELEŇ s.r.o. , toto bylo změněno uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo s p. A.
Šigutem,
- nové vstupní dveře do Lidového domu podle předložené cenové nabídky firmy KRESPO
s.r.o. bylo realizováno,
- VP smlouva s TJ SOKOL Opatovice, z.s. na dotaci na podporu sportovní činnosti a
údržbu sportovního areálu na rok 2021 ve výši 200.000,- Kč, byla uzavřena,
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.13.
Bod 4 - Výsledek výběrového řízení na zhotovitele záměru „Obnova pomníku
světových válek v Opatovicích“ (realizace v r. 2021):
Předsedající k tomuto bodu uvedla, že byla pověřena RO č. 31 oslovením 3 oprávněných
zhotovitelů, kteří by zpracovali cenové nabídky na obnovu pomníku světových válek (realizace
je plánovaná v roce 2021) podle investičního záměru. Dne 1.12.2020 členové KVŽP
vyhodnotili jako nejvýhodnější cenovou nabídku pana Jiřího Číhala, Diamantová 1906, Turnov,
PSČ 511 01, IČ. 61479284, a to za částku 69 400 Kč bez DPH. S výsledkem výběrového řízení
(s protokolem) byli zastupitelé seznámeni v odeslaných materiálech. Na jednání RO č.35 dne
9. 12. 2020 RO doporučila zastupitelstvu obce schválit realizaci záměru pod názvem: „Oprava
pomníku obětem světových válek v Opatovicích“ vybranému zhotoviteli: panu Jiřímu Číhalovi,
Diamantová 1906, Turnov, PSČ 511 01, IČ: 61479284, a to za částku 69 400 Kč bez DPH.
Návrh smlouvy o dílo zastupitelé obdrželi v materiálech.
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 realizaci záměru pod názvem: „Oprava pomníku
obětem světových válek v Opatovicích“ vybranému zhotoviteli: panu Jiřímu Číhalovi,
Diamantová 1906, Turnov, PSČ 511 01, IČ: 61479284, a to za částku 69 400 Kč bez DPH, a
současně pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 5 - Návrh rozpočtu obce Opatovice na rok 2021:
Předsedající uvedla, že návrh rozpočtu na rok 2021, který je od 27. 11. 2020 do 15. 12. 2020
vyvěšen na úřední desce obce, a že jej zastupitelé obdrželi v materiálech pro dnešní jednání.
Dále uvedla, že návrh rozpočtu projednal finanční výbor na svém jednání dne 14. 12. 2020 a
následně předala slovo předsedkyni finančního výboru Ing. Marii Černocké.
Ing. Marie Černocká přítomným vysvětlila položky předloženého rozpočtu obce na rok 2021,
a dále uvedla, že finanční výbor doporučuje rozpočet schválit. Zároveň uvedla, že oproti
minulému roku jsou navýšeny výdajové položky na nájmy a služby.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
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Ing. Matýska se dotázal, jakým způsobem byly přepočítávány daňové příjmy? K tomu Ing.
Černocká uvedla, že se jedná pouze o předpoklad, protože nelze zcela přesně odhadovat
příjmy a výdaje v nadcházejícím roce.
Starostka k tomu doplnila, že k přepočtu mohl být použit univerzální vzorec (včetně kalkulačky)
obdržený ze SMS ČR, který zaslala paní účetní a na jehož základě paní Vymětalíková mohla
přepočítat odhadovaný pokles v příjmech na příští rok.
Ing. Matýska konstatoval, že v návrhu rozpočtu na rok 2021 je počítáno s úhradou projektové
dokumentace na Lidový dům v paragrafu 3319 Kultura - LD. A že rozpočet na komunální
služby se navýšily.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje rozpočet obce Opatovice na rok 2021.
Hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdržel se - 0.
Bod 6 - Střednědobý výhled rozpočtu (2022 až 2025):
Předsedající uvedla, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl sestaven na rok 2022 až
2025 a byl vyvěšený na úřední desce obce od 27. 11. 2020 do 15. 12 .2020, současně uvedla,
že návrh střednědobého výhledu rozpočtu obdrželi zastupitelé v materiálech pro dnešní
jednání.
Dále uvedla, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu projednal finanční výbor na svém
jednání dne 14. 12. 2020 a následně předala slovo předsedkyni finančního výboru Ing. Marii
Černocké.
Ing. Marie Černocká přítomným vysvětlila položky předloženého střednědobého výhledu
rozpočtu obce na roky 2022 až 2025 a dále uvedla, že finanční výbor doporučuje střednědobý
výhled rozpočtu schválit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Opatovice na rok
2022 až 2025.
Hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 7 - Rozpočtové opatření č.12 :
Předsedající uvedla, že finanční výbor projednal Rozpočtové opatření č.12 – prosinec 2020 –
6/ZO na svém jednání před zasedáním dnešního zastupitelstva dne 14.12.2020 a že se jedná
o opatření, které řeší jen navýšení příjmů. 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 bez návaznosti na
výdaje. Ve stručnosti popsala nejvýznamnější příjmové 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.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ing. Bartošík se dotázal na příjmovou položku ve výši 24.000 Kč.
Starostka upřesnila, že se jedná o dotaci Skupiny ČEZ na vánoční osvětlení ve výši 24.000
Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Rozpočtové opatření RO č.12 – prosinec 2020 6/ZO.
Hlasování: Pro - 11, Proti - 0, Zdrželi se - 0.

Bod 8 – Různé:
a) Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem (Ing. Miloslavem Masaříkem):
Předsedající uvedla:
- na rok 2020 byla uzavřena Dohoda o provedení práce se zastupitelem Ing. Miloslavem
Masaříkem v rámci zajištění vybavení OÚ, např. jsou to specifické pracovní činnosti
správce zařízení informačních technologií a softwaru úřadu. Dohoda o provedení prací
však byla uzavřena na dobu určitou 1 roku, tj. do 31.12.2020. Z tohoto důvodu navrhuje
starostka obce uzavřít pracovně právní vztah (opět formou Dohody o provedení práce)
mezi obcí a členem zastupitelstva – panem Ing. Miloslavem Masaříkem na dva roky, tj. do
31. 12. 2022. O tomto pracovně právním vztahu musí rozhodnout zastupitelstvo dle ust. §
84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
kde je uvedeno: „Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vyslovovat souhlas se vznikem
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce“. Aby mohl vzniknout
platný pracovně právní vztah mezi obcí a zastupitelem, musí jeho uzavření schválit
zastupitelstvo obce.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko:
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí a
členem zastupitelstva obce panem Ing. Miloslavem Masaříkem formou Dohody o
provedení práce na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2022 a současně pověřuje
starostku obce podpisem této dohody.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdrželi se - 1.
b) Informace k pořizování územních studií na 3 plochy (Z1, Z3 a Z22) vymezené v ÚP
Opatovice:
Starostka uvedla, že návrh zadání územních studii (zatím bez grafické přílohy – vymezení
řešeného území) na předmětné lokality jsou vymezené ÚP Opatovice a musí být
vyhotoveny do 4 let od schválení ÚP. Zadání ÚS (Z1, Z3 a Z22) bylo předloženo KVŽP,
která tyto neprojednala z důvodu, že byly odeslány den před jednáním komise 1. 12. 2020,
kdy tyto starostka obdržela z MěÚ Hranice. Dále uvedla, že bude potřeba připravit výzvu
k poptávce na vyhotovení ÚS na jednotlivé lokality Z1, Z3 a Z22 podle předloženého
zadání, které vyhotovil pan Pavel Žeravík z MěÚ Hranice. Toto zadání je připraveno pro
jednotlivé lokality a starostka vyzvala zastupitele, aby se s nimi seznámili a nejpozději do
31. 12. 2020 se písemně vyjádřili, pokud budou mít požadavky na jejich doplnění a že
stejně tak vyzve i členy KVŽP. Dále starostka navrhla, aby výzvu k poptávce na výběr
zhotovitele ÚS jednotlivých lokalit, zpracovali do 31. 1. 2021 ve spolupráci p. Jiří Číhal a
Jiří Kulička předseda KVŽP společně s ostatními členy KVŽP. Následně sdělila, že RO
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č.35 na svém jednání dne 9. 12. 2020 schválila (v souladu s ust. stavebního zákona a
zákona o ÚP), že pořizovatelem ÚS na 3 plochy bude MěÚ Hranice.
Dále uvedla, že po výběru zhotovitele budou moci zpracované grafické návrhy ÚS v 1.
fázi přípravy připomínkovat jak obecní zastupitelé, tak jednotliví majitelé pozemků
v předmětných lokalitách, a to v rámci veřejné schůze.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Radek Klanica se dotázal, zda-li by nebylo vhodnější přizvat majitelé soukromých
pozemků až ve druhé fázi zpracování návrhů ÚS? K tomuto starostka vysvětlila, že je
výhodnější přizvat soukromé majitele pozemků již v první fázi, kdy se návrhy všech stran
projednají najednou a zapracují do připomínek k návrhům ÚS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo informace ohledně zadání územních studií na 3
lokality (Z1, Z3 a Z22) vymezené v ÚP Opatovice na vědomí a současně pověřuje k
vyhotovení výzvy k poptávce na zhotovitele územních studií na 3 plochy (Z1, Z3 a Z22)
vymezené v ÚP Opatovice členy KVŽP - p. Jiřího Číhala a Jiřího Kuličku.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdrželi se - 1.

Bod 9 – Náměty a připomínky:
Předsedající se v závěru jednání zeptala, zda má ještě někdo nějaký dotaz nebo příspěvek:
Ing. Matýska se dotázal, v jaké fázi je zpracování projektu na lávku?
Starostka mu sdělila, že si již PD vyzvedla a dne 10.12. 2020 obdržela i rozpočet a výkaz
výměr stavby. Dále uvedla, že požádala o vyjádření SSOK a Povodí Moravy, s.p. o vydání
souhlasu k opravě lávky dle PD, a že rozpočet na realizaci opravy lávky činí asi 800 000 Kč s
DPH. Dále sdělila, že čeká na vydání rozhodnutí přísl. SO na nařízení zabezpečovacích prací
stavby, na jehož základě bude možné lávku opravit.
Ing. Matýska poukázal na to, že v rozpočtu na příští rok zatím není vidět rozpočtová rezerva
(ve výši zhruba 1 mil. Kč při předběžně dohodnuté ceně za m2) na koupi pozemků o rozloze
cca 6.000 m2 od ……. pro budoucí výstavbu. Dále doplnil, že by se přikláněl i k možnosti tuto
koupi financovat prostřednictvím úvěru.
Jolana Andrýsková k tomu uvedla, že k dnešnímu dni je na účtu obce asi 5 mil. Kč a zbývá
uhradit jedna faktura za opravu komunikací ve výši zhruba 410.000 Kč.
Starostka k tomu uvedla, že na příští kalendářní rok jsou plánovány 2 velké investiční akce. A
to jednak oprava budovy obecního úřadu v odhadované výši 11 mil. Kč s DPH, kdy
předpokládaná dotace by mohla pokrýt 80 % celkové ceny (tj. asi 9 mil. Kč). Z tohoto důvodu
bude obec k dofinancování potřebovat minimálně 2 mil. Kč, na které by se případně dala získat
další dotace od Olomouckého kraje. Druhou plánovanou akci pak představuje oprava
komunikací, jejíž cena je odhadována na cca 3,5 mil. Kč, a zde bude také potřeba dofinancovat
cca 500 tis. Kč. Z tohoto důvodu by vyčkala, zda se podaří plánované dotace získat či nikoliv,
a poté by případně realizovala odkup výše uvedených pozemků, a to bez úvěru. Zároveň
dodala, že s ……. hovořila již před konáním zastupitelstva obce a sdělila mu, že obec má i
nadále zájem vykoupit předmětné pozemky, ale záleží na finanční situaci obce.
Ing. Matýska se zeptal, kdy bude obec vědět, zda se podařilo získat tyto dotace?
Starostka uvedla, že zhruba během března a dubna následujícího kalendářního roku.
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Jolana Andrýsková vyzvala ostatní zastupitele, aby se vyjádřili k odkupu výše uvedených
pozemků, a aby uvedli, zda by podle nich bylo vhodné vzít úvěr ihned či vyčkat?
Starostka sdělila, že podle jejího názoru je vhodné s případným úvěrem vyčkat na výsledek
dotací. Nikdo jiný se nevyjádřil.
Přítomný ….. k tomu sdělil, že pokud by se odkup jeho pozemků realizoval během jara příštího
roku, tak je to pro něj stále akceptovatelné, s prodejem nespěchá.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18.28 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
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Opatovice,
konaného dne 14. 12. 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
1/14/2020 – Ing. Jana Bartošíka, Ing. Martina Rorečka ověřovateli zápisu a Dagmar
Navrátilovou ml., zapisovatelkou.
schvaluje
2/14/2020 – program jednání 14. řádného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice:
10. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
11. Schválení programu zasedání
12. Kontrola usnesení z minulého zasedání
13. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele záměru „Obnova pomníku světových válek
v Opatovicích“ (realizace v r. 2021)
14. Návrh rozpočtu obce Opatovice na rok 2021
15. Střednědobý výhled rozpočtu
16. Rozpočtové opatření č.12
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17. Různé:
a) Dohoda o uzavření práce se zastupitelem
b) Informace k pořizování územních studií na 3 plochy (Z1, Z3 a Z22) vymezené v ÚP
Opatovice
18. Náměty a připomínky
4/14/2020 - realizaci záměru pod názvem: „Oprava pomníku obětem světových válek
v Opatovicích“ vybranému zhotoviteli: panu Jiřímu Číhalovi, Diamantová 1906, Turnov, PSČ
511 01, IČ. 61479284, a to za částku 69 400 Kč bez DPH.
5/14/2020 – rozpočet obce Opatovice na rok 2021.
6/14/2020 - střednědobý výhled rozpočtu obce Opatovice na rok 2022 až 2025.
7/14/2020 - Rozpočtové opatření RO č.12 – prosinec 2020 - 6/ZO.
8a/14/2020 - uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce
panem Ing. Miloslavem Masaříkem formou Dohody o provedení práce na dobu určitou od
1.1.2021 do 31.12. 2022 a současně pověřuje starostku podpisem dohody.
pověřuje
4/14/2020 - starostku podpisem smlouvy o dílo.
8b/14/2020 - vyhotovením výzvy k poptávce na zhotovitele územních studií na 3 plochy (Z1,
Z3 a Z22) vymezené v ÚP Opatovice členy KVŽP - p. Jiřího Číhala a Jiřího Kuličku.

bere na vědomí
3/14/2020 – kontrolu usnesení ze zasedání ZO č.13.
8b/14/2020 - informace ohledně zadání územních studií na 3 lokality (Z1, Z3 a Z22) vymezené
v ÚP Opatovice.

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

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

Vyvěšeno: 18. 12. 2020
Svěšeno: 04. 01. 2021
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