Zápis č. 18
ze zasedání Zastupitelstva obce Opatovice,
konaného dne 14. 07. 2021 v 17,30 hodin na OÚ v Opatovicích,
ul. Hlavní 170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska, Ph.D., Ing. Petr Dvořák, Jolana
Andrýsková, Jiří Kulička, Mgr. Lucie Janásková, Ing. Martin Roreček, Ing. Jan
Bartošík, Tomáš Klvaňa
Omluveni: Karel Andrýsek, Ing. Marie Černocká, Radek Klanica, Pavel Juráň, Ing. Miloslav
Masařík, Mgr. Magdalena Ančincová
Navržený program:
Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Pořízení nového služebního vozu
Rekonstrukce střechy garáže DS v Opatovicích - nový zhotovitel části stavby a)
bourací a zednické práce stáv. střechy
6. Výběr zhotovitele stavby: „Opravy místních komunikací v obci Opatovice – 2. etapa“
7. Rozpočtové opatření č. 6 – červenec 2021- 4/ZO
8. Různé, náměty a připomínky
1.
2.
3.
4.
5.

K jednotlivým bodům:
Bod 1 - Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele:
18. mimořádné zasedání bylo zahájeno v 17,30 hodin starostkou obce Ing. Dagmar
Navrátilovou (dále také jen „předsedající“), která přivítala přítomné členy zastupitelstva a
občany.
Předsedající konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce
Opatovice je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určila Mgr. Dagmar Navrátilovou, ověřovatelé 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. Dagmar Navrátilovou, ověřovatele
zápisu Ing. Jana Bartošíka a Ing. Martina Rorečka.
Hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 2 - Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 18.
zasedání zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 2. 7. 2021.
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Dále navrhla zařadit do programu v bodě č. 8 „Různé“ jako podbod a) Dotace MMR ČR na
stavbu „Opravy MK v obci Opatovice – 2. etapa“, jako podbod b) dobrovolné příspěvky DSO
MR Záhoran. Dále jako podbod c) finanční dar na pomoc obcím postižených tornádem na jižní
Moravě, podbod d) Žádost o finanční dar - Český svaz chovatelů, z.s., ZO Malhotice, e) cenové
nabídky na opravu kanalizačních poklopů.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 18. řádného zasedání ZO
Opatovice.
Hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 3 - Kontrola usnesení z minulého zasedání:
Z minulého zasedání ZO č.17, konaného dne 23. 6. 2021, vyplynuly následující úkoly, které
byly splněny do dnešního zasedání. Jedná se o následující:
- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na projekt pod názvem: „Stavební úpravy a zateplení
Lidového domu a kina v Opatovicích“ byl odeslán k podpisu Ing. arch Přikrylovi,
- inženýrsko-geologický a hydro-geologický průzkum pro stavbu Lidového domu
v Opatovicích firmou BALUN geo s.r.o., Brno – Řečkovice byl dnes realizován, této
firmě byly odeslány všechny podklady (vyjádření správců ing. sítí – plyn, dále starostka
zajistila vytýčení sítě spol. CETIN a.s.), tyto všechny podklady požadovala firma od
starostky obce před zahájením prací (průzkumu), následně by měla nastoupit na
předmětné práce již tento týden,
- podklady pro vypracování smlouvy na směnu části pozemku parc. č. 679/7 za část
pozemku parc. č. 679/2 a 672/8 byly předány advokátce, zbývá ještě souhlas s dělením
pozemků,
- smlouva na odkup pozemků parc. č. 54/8 a 53 již byla oboustranně odepsána a návrh
na vklad do KN byl podán u KÚ,
- dopravní zrcadlo bylo již starostkou zakoupeno a předáno p. K. Andrýskovi, již zrcadlo
namontoval na sloup
V 17:34 se dostavil Ing. Miloslav Masařík.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZO č.17.
Bod 4 - Pořízení nového služebního vozu:
Starostka uvedla, že na minulém zasedání ZO neschválilo pořízení ojetého vozu VW Caddy
z AAA auto. V materiálech pro dnešní jednání zastupitelé obdrželi mimo jiné i cenovou nabídku
na zcela nový vůz značky Toyota, model: Proace City Verso, verze: Shuttle, karoserie: Short
nebo Long, motor: 1.2T 110K 6 M/T, včetně tažného zařízení a paketu parkovacích senzorů
(ano nebo ne), s povinnou výbavou.
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Nabídky na modelové typy vozu zajistil místostarosta Ing. Matýska, které následně rozeslal
zastupitelům, současně také nechal zpracovat již předběžnou nabídku na nové havarijní
pojištění vozu. Starostka předala slovo p. Ing. M. Matýskovi.
Místostarosta uvedl, že nabídky jsou od tří autorizovaných prodejců Toyota na vůz Proace City
VERSO ve výbavách Combi/Shuttle a provedení Short/Long. Nejvýhodněji vychází nabídka
od Toyota T-MOTOR Olomouc, garantují cenu do 1. 8. 2021. Dále uvedl, při objednání auta
nyní je termín dodání říjen/listopad. Místastarosta dále uvedl, že se přiklání k variantě Shuttle
a provedení Long s větším úložným prostorem. Závěrem uvedl, že je na zvážení, jestli pořídit
vůz i se senzory pro couvání, ale podle jeho názoru by to bylo vhodné vhledem k velikosti auta.
Cena zmiňovaných verzí vozu:
• short: 454 014 Kč se senzory, bez senzorů 434 014 Kč, (vč. DPH).
• long: 466 654 Kč se senzory/bez senzorů 446 654 Kč, (vč. DPH).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ing. Roreček se dotázal, zda je pojištění již zahrnuto v ceně auta.
Ing. Matýska uvedl, že pojištění by bylo v ceně pouze v případě, že by auto bylo financováno
úvěrem. Dále Matýska uvedl, že se na minulém jednání zastupitelé dohodli, že budou auto
hradit hotově.
Dále se Ing. Roreček zeptal zastupitelů, kterou variantu vozu tedy zvolit. Ing. Matýska uvedl,
že se přiklání k variantě long.
Ing. Bartošík se dotázal na barvu vozu. K tomu Ing. Matýska uvedl, že bílá je bez příplatku,
takže by se nabízela tato.
Ing. Masařík uzavřel diskuzi s tím, že na barvě dle jeho názoru nezáleží, rozhodující jsou
senzory.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje pořízení (zakoupení) vozidla Toyota Proace City
Verso ve výbavách Combi/Shuttle a provedení Long podle předložené cenové nabídky za
cenu, která bude uhrazena v plné výši na účet prodávajícího a současně pověřuje starostku
podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 5 - Realizace stavby pod názvem Rekonstrukce střechy garáže DS v Opatovicích:
Předsedající uvedla, že dne 7. 7. 2021 firma RUŠAR zednictví s.r.o., Masarykovo nám. 72,
753 01 Hranice, odstoupila z výběrového řízení, a to od okamžiku, kdy byla vyzvána (po
projednání a schválení realizace zakázky ZO) k podpisu smlouvy a předání stavby z důvodu
nedostatečné kapacity (mnoho zakázek) od provedení předmětné části zakázky na stavbu a)
Bourací a stavební práce stávající střechy. Z tohoto důvodu byla oslovena v pořadí další firma,
která se umístila na druhém místě v poptávce na zhotovitele stavby a tou je: HLAVA - Stavby
s.r.o., Hlinsko pod Host. 74, 768 61 Bystřice pod Host., která podala cenovou nabídku na
zakázku ve výši 315 356,23 Kč (včetně DPH).
Starostka dále připomněla, že na minulém zasedání ZO byla schválena jako nejvýhodnější
nabídka na zakázku části stavby b) od firmy: Ing. ŠUSTEK ROMAN – R-plast, z Kojetína
s cenou: 178 985,15 Kč, bez DPH, tj. s cenou 216 572,03 Kč, vč. DPH 21 %.
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KVŽP na jednání dne 12. 7. 2021 doporučila ZO akceptovat druhou nejnižší nabídku od firmy
HLAVA - Stavby s.r.o. na část stavby a).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice po projednání schvaluje realizaci stavby: „Rekonstrukci
střechy garáže domu služeb v Opatovicích“, ul. Záhorská 9, a to na část a) Bourací a stavební
práce stáv. střechy, za cenu 315 356,23 Kč, vč. DPH, firmě HLAVA - STAVBY s.r.o. z Hlinska
pod Host. 74, 768 61 Bystřice pod Host., IČ: 26950421 a současně pověřuje starostku
podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.

Bod 6 - Výběr zhotovitele stavby: „Opravy místních komunikací v obci Opatovice – 2.
etapa“:
Starostka uvedla, že v materiálech zastupitelé obdrželi úřední záznam k veřejné zakázce na
zhotovitele předmětné stavby, která zahrnuje stavební objekty: SO 104 – Příjezdovou
komunikaci k domu č. p.129, SO 106 – Stavební úpravy na ulici Hlavní, SO 107 – Stavební
úpravy komunikace v ulici U Rybníka, dle PD vypracované projekční firmou Printes Atelier
s.r.o., Přerov.
Obdrželi jsme celkem 3 cenové nabídky v rámci výběrového řízení a tyto byly postoupeny
výběrové komisi (KVŽP) dne 12. 7. 2021 k posouzení.
Na prvním místě se umístila firma Metrostav Infrastructure a.s., Praha 8 - Libeň, s cenou ve
výši 1 812 985,46 Kč, tj. 2 193 712, 44 Kč (s DPH), na druhém místě byla firma HLAVA Stavby s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem, s cenou 2 521 672,22 Kč (s DPH) a na třetím firma
STRABAG a.s., Praha 5, s cenou 3 112 796,60 Kč (s DPH).
Výběrová komise doporučila zadavateli (obci) nejnižší z cenových nabídek na realizaci
předmětné akce, a to cenovou nabídku firmy: Metrostav Infrastructure a.s. z Prahy 8 - Libně.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ing. Masařík se dotázal na zápis v protokolu o veřejné zakázce týkající se termínu dokončení
prací.
Starostka uvedla, že v průběhu výběrového řízení (při otevírání obálek obdržených cenových
nabídek) byl zástupce firmy telefonicky dotázán, zda tento termín je v pořádku. Bylo
odpovězeno, že došlo k omylu a následující den byla tato skutečnost opravena ve smlouvě o
dílo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje cenovou nabídku na stavbu: „Opravy místních
komunikací v obci Opatovice – 2. etapa“ od firmy Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská
2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 242 04 005, za cenu ve výši ve výši 1 812 985,46 Kč, bez
DPH, tj. 2 193 712,44 Kč, vč. DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
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Bod 7 - Rozpočtové opatření č. 6 – červenec 2021- 4/ZO
Předsedající uvedla, že finanční výbor projednal toto rozpočtové opatření na svém jednání
před zasedáním zastupitelstva dne 13. 7. 2021 a jelikož Ing. Černocká se z jednání omluvila,
předala slovo člence finančního výboru p. Jolaně Andrýskové, aby přítomné seznámila s
detaily rozpočtového opatření.
J. Andrýsková uvedla, že tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují příjmy v návaznosti na
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.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ing. Dvořák poukázal na to, že v přehledu výdajů v položce "Oprava MK" je v posledním sloupci
uvedená špatná částka. Správná částka by měla být 2100 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Rozpočtové opatření RO č. 6 – červenec 2021 4/ZO s tím, že pokud budou na dnešním zastupitelstvu schváleny další výdaje, budou tyto
zahrnuty do tohoto rozpočtového opatření.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdrželi se - 0.
Bod 8 - Různé, náměty a připomínky:
a) Dotace MMR ČR na stavbu „Opravy místních komunikací v obci Opatovice – 2.
etapa:
Starostka uvedla, že dne 9. 7. 2021 obec obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále
jen MMR) potvrzení o registraci předmětné akce, což znamená, že obec dostala příslib finanční
podpory – dotaci, ve výši 1 771 986 Kč na realizaci předmětné stavby. K realizaci stavby musí
dojít v roce 2021 s dokončením k termínu 31. 12. 2021. Zahájení stavby musí proběhnout
v termínu do 30. 9. 2021. Pro další administraci programu bude potřeba doložit MMR další
podklady. Nyní je potřeba, aby zastupitelé schválili přijetí dotace na předmětnou akci a pověřili
starostku podpisem smlouvy o přidělení dotace.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice po projednání schvaluje přijetí dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, ve výši 1 771 986 Kč na akci:
Opravy místních komunikací v obci Opatovice – 2. etapa, a současně pověřuje starostku
podpisem smlouvy o přidělení dotace.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdržel se – 0.
b) dobrovolný příspěvek DSO MR Záhoran:
Starostka uvedla, že zastupitelé v materiálech pro dnešní jednání obdrželi přehled příspěvků,
které by měl od obce Opatovice obdržet Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Záhoran. Na
základě včerejšího usnesení rady obce, kdy tato revokovala usnesení č. 2/45/2021 v celém
rozsahu (z důvodu pokynu manažerky MR Záhoran ze dne 12. 7.), kt. se týkalo dobrovolného
příspěvku na pomoc obcím jižní Moravy se jedná se celkem o 2 příspěvky namísto 3, a to:
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i) na nádobí – nové kávové hrnky do LD, ve výši 1 938 Kč, což je příspěvek na
dofinancování projektu (OPŽP) na „předcházení vzniku jednorázového nádobí“ v obcích
MR Záhoran,
ii) za podané projekty (žádosti na dotace), kdy v případě úspěšně vyřešených žádostí se
jedná o příspěvek ve výši 10 tisíc Kč (tj. podaná žádost + administrace) a ve výši 5 tisíc
Kč v případě neúspěšné dotace. V našem případě to v roce 2021 byly 2 x podané
úspěšně žádosti na MMR – rekonstrukce budovy OÚ a opravy MK, dále 1 x neúspěšná
dotace na OK – rekonstrukce budovy OÚ, a 1 x podaná úspěšně žádost na MAS (SZIF)
– prostředky na dovybavení LD a HZ. Tzn. že se jedná celkem o prostředky ve výši 35
000 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Ad i) Zastupitelstvo obce Opatovice po projednání schvaluje Dobrovolnému svazku obcí
mikroregionu Záhoran dobrovolný příspěvek na kofinancování projektu „předcházení
vzniku jednorázového nádobí v obcích mikroregionu“ ve výši 1 938 Kč.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdržel se – 0.
Návrh usnesení:
Ad ii) Zastupitelstvo obce Opatovice po projednání schvaluje Dobrovolnému svazku obcí
mikroregionu Záhoran dobrovolný příspěvek za zpracování a administraci projektů ve výši
35 000 Kč.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdržel se – 0.
c) finanční dar na pomoc obcím postižených tornádem na jižní Moravě:
Starostka informovala přítomné, že se jedná o finanční pomoc tornádem zasaženým obcím:
Lužice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Hodonín-Bažantnice, který nelze schválit
poskytnutím dobrovolného příspěvku prostřednictvím DSO MR Záhoran a že 12. 7. 2021
obdržela e-mailovou zprávu od manažerky MR Záhoran – pí. P. Krbálkové, ať každá obec
pošle příspěvek sama za sebe, a že za mikroregion pak jenom pošleme přehled se souhrnnou
částkou s tím, že se tak MR vyhne komplikacím při daňovém přiznání. Dále manažerka
požádala starosty, aby schválili dar přímo jedné ze zasažených obcí, kterou vyberou
zastupitelé.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ing. Roreček navrhl rozdělit příspěvek mezi 4 obce po 5 tisících.
Následně zastupitelé diskutovali, které obci příspěvek zaslat. Místostarosta v průběhu jednání
zastupitelstva zjistil aktuální zůstatky na transparentních účtech jednotlivých postižených obcí.
Obec Moravská Nová Ves měla nejnižší zůstatek a tak se zastupitelé shodli poslat finanční
dar obci s nejnižším zůstatkem na transparentním účtu, kterou je obec Moravská Nová Ves.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice po projednání schvaluje finanční dar ve výši 20 tisíc Kč, obci
Moravská Nová Ves a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdržel se – 0.
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d) Žádost o finanční dotaci - Český svaz chovatelů, z.s., ZO Malhotice:
Starostka uvedla, že obec dne 7. 7. 2021 obdržela žádost o finanční dotaci ve výši 2000 Kč
od Českého svazu chovatelů z. s., ZO Malhotice na nákup pohárů pro vítěze a technické
zabezpečení soutěže: IV. okresní výstavu králíků, holubů, drůbeže a národních plemen.
Termín soutěže je 7. a 8. 8. 2021.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice po projednání schvaluje finanční příspěvek – dotaci, ve výši 2
tisíc Kč Základní organizaci Českého svazu chovatelů z.s., se sídlem Malhotice 55, 753 53
Všechovice, na pořízení pohárů a technické zabezpečení soutěže - IV. okresní výstavy, ve
dnech 7. a 8. 8. 2021 a současně pověřuje starostku vypracováním a podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdržel se – 0.
e) Cenové nabídky na opravy kanalizačních poklopů:
Starostka uvedla, že stav některých kanalizačních poklopů v obci je velmi špatný a v některých
případech havarijní. Uvedla, že poptala několik firem, aby ji připravili cenovou nabídku na
opravu 5 ks kanalizačních poklopů, které se nachází na křižovatce ul. Hlavní – Nové Sady (1
ks – zde je potřeba výměna prasklého kanal. poklopu, dále 1 ks – doplnění zkorodovaného
záchytného koše, vč. opravy – osazení poklopu či mříže), na ul. Hlavní před vstupem do
hospody – 1 ks – oprava usazení mříže, na ul. Pod Hájem – 2 ks (1 ks - snížení, 1 ks oprava).
Současně starostka řekla, že již opakovaně, z důvodu častých záplav hřiště (kdy je zatím poldr
nad hřištěm v nedohlednu – soukromý majetek, velká investice apod.), a protékání vody
z tohoto prostoru do ul. Sportovní a následně do ul. Hlavní, kdy jsou ohroženi zejm. na majetku
obyvatelé okolních nemovitostí, předložila k projednání KVŽP k posouzení výměnu
inkriminovaného, těžkého, nestandardního kanalizačního poklopu na cestě pod hřištěm.
Tento kanál je velmi důležitý v době, kdy voda z hřiště začne zaplavovat cestu a v důsledku
úzkého profilu zatrubnění (kanalizace pod hřištěm) dochází k přítoku vody k tomuto kanal.
poklopu, tento se musí otevřít, aby voda z cesty protékala do kanal. potrubí o průměru 1 m,
který je pod cestou. Otevírání tak těžkého poklopu je velmi nebezpečné a namáhavé, často
přijde průtrž mračen a pak se nestihne pod značným průtokem vody poklop otevřít p. L.
Vavříkovi, který s poklopem musí manipulovat.
Firma POKLOPSYSTEM s.r.o., byla na místě samém a navrhla osadit na kanál atypickou mříž
- 2 litinové poklopy TORRENT s vtokovou mříží o rozměru 2 x 1,385 x 0,85, které se dají
segmentově otevřít, jsou typizované a odolné proti velké zátěži (D400). Cenovou nabídku jste
obdrželi v materiálech i s fotkou osazení poklopu v terénu. Cena za montáž a dodávku, vč.
osazení poklopu činí 60 498, 79 Kč, vč. DPH, se zárukou 36 měsíců. Dále starostka uvedla,
že v rozpočtu obce jsou peníze na opravy - pořízení kanal. poklopů.
Cenové nabídky na svém jednání posoudila KVŽP 12. 7. 2021 a doporučila na opravu
kanalizace cenové nabídky od firmy POKLOPSYSTEM s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec, IČ:
611 723 75 ze dne 25. 6. 2021 za 94 700,65 Kč vč. DPH, a u atypického poklopu za cenu
60 498,79 Kč vč. DPH, zastupitelé zápis z jednání KVŽP obdrželi v materiálech.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
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Přítomný p. L. Vavřík předložil zastupitelům fotografie z posledních záplav z předmětné
lokality. Dále uvedl, že je tam i problém s vnitřní šachtou na hřišti, která je uzavřená a nikdo jí
v noci nepřijde otevřít, i z toho důvodu dochází k hromadění vody, která zaplavuje okolní
komunikace a nemovitosti.
Zastupitelé si spolu s p. L. Vavříkem vyjasňují problematiku odtoku vody v dané lokalitě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Opatovice po projednání schvaluje realizaci opravy 5+1 ks kanalizačních
vpustí podle cenové nabídky firmy POKLOPSYSTEM s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec, IČ:
611 723 75.
Hlasování: Pro - 10, Proti - 0, Zdržel se – 0.
Předsedající se v závěru jednání zeptala, zda má ještě někdo nějaký dotaz nebo příspěvek.
Starostka uvedla, že by potřebovala pomoc od zastupitelů s odklizením hlíny (pod LD) po
sondách.
Dále uvedla, že byla provedena sondáž v objektu základní školy, přičemž byla zjištěna
přítomnost dřevokazného hmyzu a trámy bude potřeba při rekonstrukci vyměnit.
Dále uvedla, že rekonstrukce pomníku padlých je dokončena, dále byly opraveny a
zrevidovány obě dětská hřiště.
Poté uvedla, že obec obdržela celkem 6 kontejnerů na tříděný odpad a zmínila, že
v následujících dnech započne oprava fasády HZ.
Ing. Dvořák se zeptal v jaké fázi je jednání o novém provozovateli kabelové televize.
Ing. Navrátilová seznámila všechny přítomné s aktuálním stavem jednání.
Ing. Masařík poděkoval kulturní komisi za organizaci promítání kina, uvedl že mělo dobré
ohlasy a zároveň přítomné pozval na zahájení fotbalové sezony. Závěrem sdělil, že TJ Sokol
obdržel dotaci na opravu komunikace (pražců). Dále navrhl, že by se obec mohla ucházet o
dotační titul na skladování sportovního nářadí (na hřiště u školy), o který bude zároveň žádat
i TJ Sokol.
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:05 hodin.
Zapisovatelka

Mgr. Dagmar Navrátilová

Ověřovatel

Ing. Jan Bartošík

Ověřovatel

Ing. Martin Roreček

Starostka

Ing. Dagmar Navrátilová

Místostarosta

Ing. Martin Matýska, Ph.D.

Příloha:
- prezenční listina č.1, 2
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USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Opatovice,
konaného dne 14. 07. 2021 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
1/18/2021 – zapisovatelku Mgr. Dagmar Navrátilovou, ověřovatele zápisu Ing. Jana Bartošíka
a Ing. Martina Rorečka.

schvaluje
2/18/2021 – program jednání 18. řádného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Pořízení nového služebního vozu
5. Rekonstrukce střechy garáže DS v Opatovicích - nový zhotovitel části stavby a)
bourací a zednické práce stáv. střechy
6. Výběr zhotovitele stavby: „Opravy místních komunikací v obci Opatovice – 2. etapa“
7. Rozpočtové opatření č. 6 – červenec 2021- 4/ZO
8. Různé, náměty a připomínky:
a) dotace MMR ČR na stavbu „Opravy MK v obci Opatovice – 2. etapa“
b) dobrovolné příspěvky DSO MR Záhoran
c) finanční dar na pomoc obcím postižených tornádem na jižní Moravě
d) žádost o finanční dar - Český svaz chovatelů, z.s., ZO
e) cenové nabídky na opravu kanalizačních poklopů
4/18/2021 - pořízení (zakoupení) vozidla Toyota Proace City Verso ve výbavách Combi/Shuttle
a provedení Long, podle předložené cenové nabídky za cenu, která bude uhrazena v plné výši
na účet prodávajícího.
5/18/2021 - realizaci stavby: „Rekonstrukci střechy garáže domu služeb v Opatovicích“, ul.
Záhorská 9, a to na část a) Bourací a stavební práce stáv. střechy, za cenu 315 356,23 Kč,
vč. DPH, firmě HLAVA - STAVBY s.r.o. z Hlinska pod Host. 74, 768 61 Bystřice pod Host., IČ:
26950421.
6/18/2021 – realizaci stavby podle cenové nabídky na stavbu: „Opravy místních komunikací
v obci Opatovice – 2. etapa“ od firmy Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, Libeň,
180 00 Praha 8, IČ: 242 04 005, za cenu ve výši ve výši 1 812 985,46 Kč, bez DPH, tj.
2 193 712, 44 Kč, vč. DPH.
7/18/2021 - Rozpočtové opatření RO č. 6 – červenec 2021 - 4/ZO s tím, že pokud budou na
dnešním zastupitelstvu schváleny další výdaje, budou tyto zahrnuty do tohoto rozpočtového
opatření.
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8a/18/2021 - přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 932/6,
110 15 Praha 1, ve výši 1 771 986 Kč na akci: Opravy místních komunikací v obci Opatovice
– 2. etapa.
8ba/18/2021 - Dobrovolnému svazku obcí mikroregionu Záhoran dobrovolný příspěvek na
kofinancování projektu „předcházení vzniku jednorázového nádobí v obcích mikroregionu ve
výši 1 938 Kč.
8bb/18/2021 - Dobrovolnému svazku obcí mikroregionu Záhoran dobrovolný příspěvek za
zpracování a administraci projektů ve výši 35 000 Kč.
8c/18/2021 - finanční dar ve výši 20 tisíc Kč obci Moravské Nové Vsi (mimořádná pomoc proti
zasažení obce tornádem).
8d/18/2021 - finanční příspěvek - dotaci, ve výši 2 000 Kč Základní organizaci Českého svazu
chovatelů z.s., se sídlem Malhotice 55, 753 53 Všechovice, na pořízení pohárů a technické
zabezpečení soutěže - IV. okresní výstavy, ve dnech 7. a 8. 8. 2021.
8e/18/2021 - realizaci opravy 5+1 ks kanalizačních vpustí podle cenové nabídky firmy
POKLOPSYSTEM s.r.o., Hradec 161, 332 11 Hradec, IČ: 611 723 75.

pověřuje
4/18/2021 - starostku podpisem kupní smlouvy
5/18/2021 - starostku podpisem smlouvy o dílo.
6/18/2021 - starostku obce podpisem smlouvy o dílo.
8a/18/2021 - starostku podpisem smlouvy o přidělení dotace.
8c/18/2021 - starostku podpisem darovací smlouvy.
8d/18/2021 - starostku vypracováním a podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace.

bere na vědomí
3/18/2021 - kontrolu usnesení ze zasedání ZO č.17.

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

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

Vyvěšeno: .19. 07. 2021
Svěšeno: 03. 08. 2021
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