Obec Opatovice
Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Opatovice
konaného dne 30. 8. 2021
Číslo zasedání: 19/2021
Datum zasedání: 30. 8. 2021, 17:30 hod
Místo zasedání: Obecní úřad, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Přítomní zastupitelé: 12, Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska Ph.D., Ing. Martin
Roreček, Jolana Andrýsková, Ing. Petr Dvořák, Radek Klanica, Karel Andrýsek, Mgr. Magdalena
Ančincová, Ing. Miloslav Masařík, Mgr. Lucie Janásková, Tomáš Klvaňa, Pavel Juráň - zastupitelstvo
je usnášeníschopné

Ze zasedání se omlouvá: Ing. Marie Černocká, Jan Bartošík, Jiří Kulička
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Roreček, Radek Klanica
Zapisovatel zápisu: Věra Klvaňová
Navržený program
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
2.1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Zajištění havarijního stavu svahu u čp. 129 - ul. Hlavní
3.1. Zajištění havarijního stavu svahu u čp. 129 - ul. Hlavní - pověření k podpisu dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo a podání žádosti o změnu dotace
4. Opravy místních komunikací v obci Opatovice - 2. etapa - rozšíření opravy komunikace u SO 107 (
ul. U Rybníka)
4.1. Opravy místních komunikací v obci Opatovice - 2. etapa - rozšíření opravy komunikace u
SO 107 ( ul. U Rybníka) - pověření k podání změny žádosti o dotaci a podpisem dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo
5. Pořízení návěsu (nosiče, vlečky) pro traktor
6. Různé
6.1. Skládka inertního odpadu - platební výměry, poplatky za ukládání odpadu, pořízení váhy
6.2. Výhledy na udržení obecní kabelové televize, cenová nabídka na provozování a servis TV
kabelového rozvodu, provozování obecního infokanálu
6.3. Výhledy na udržení obecní kabelové televize
7. Náměty a připomínky
7.1. Informace starostky
8. Ukončení zasedání

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
1/17

19. 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 12 členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce Opatovice je usnášeníschopné. Jako
zapisovatelku určila pí. Věru Klvaňovou, ověřovatelé zápisu byli určeni: Radek Klanica 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 pí. Věru Klvaňovou, ověřovatele zápisu Radka
Klanicu a Ing. Martina Rorečka.

Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 1/19/2021 BYLO SCHVÁLENO

2. Schválení programu zasedání

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 19. zasedání
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 17. 8. 2021. Dále navrhla
zařadit do programu v bodě č. 2 jako podbod č. 2.1 Kontrolu usnesení z minulého zasedání ,
současně navrhla doplnit do bodu č. 3 podbod 3.1 - Zajištění havarijního stavu svahu u čp. 129 - ul.
Hlavní - pověření k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a podání žádosti o změnu dotace, dále do
bodu č.4 podobod č. 4.1 - Opravy místních komunikací v obci Opatovice - 2. etapa - rozšíření opravy
komunikace u SO 107 ( ul. U Rybníka) - pověření k podání změny žádosti o dotaci a podpisem
dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, dále doplnit do bodu č. 6 „Různé“ jako podbod 6.1 - Skládka inertního
odpadu - platební výměry, poplatky za ukládání odpadu, pořízení váhy, dále jako podbod 6.2 Výhledy
na udržení obecní kabelové televize, cenová nabídka na provozování a servis TV kabelového rozvodu,
provozování obecního infokanálu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
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Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 19. řádného zasedání ZO Opatovice.

Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 2/19/2021 BYLO SCHVÁLENO

2.1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Z minulého zasedání ZO č.18 vyplynuly následující úkoly, které byly splněny do dnešního zasedání.
Jedná se o následující:
- finanční dar ve výši 20 tisíc Kč obci Moravské Nové Vsi byl odeslán, smlouva oboustranně
podepsána; finanční příspěvek - dotace, ve výši 2 000 Kč Základní organizaci Českého svazu
chovatelů z.s., byl předán a smlouva oboustraněn podepsána; realizace opravy 5 ks kanalizačních
vpustí podle cenové nabídky firmy POKLOPSYSTEM s.r.o. byla realizována, zbývá realizace vpusti
TORRENT; smlouva o dílo na: Rekonstrukci střechy na DS ( Hlava- Stavby s.r.o.) i na Opravu MK v
obci ( Metrosta Infrastructure), byly oboustranně podepsány. Tato stavba byla protokolárně předána,
zahájení se plánuje v 09/2021.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo informace o plnění úkolů z minulého zasedání ZO č.18 na
vědomí.

Výsledek hlasování
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PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 2.1/19/2021 BYLO SCHVÁLENO

3. Zajištění havarijního stavu svahu u čp. 129 - ul. Hlavní

Starostka uvedla, že v loňském roce došlo k sesunutí svahu u č.p.129 ( Sigmundovi), který se nachází
v bezprostřední blízkosti SO 104.
Došlo k zasypání části komunikace k RD č.p.129 a 182. Současně zde dochází k zaplavování
komunikace vodou, která v zimě zamrzá, což je nebezpečné. Je tedy potřeba svah zajistit , odvodnit a
vodu odvést do kanalizace - viz projekt, který zastupitelé obdrželi v materiálech.
V září 2021 dojde k zahájení opravy komunikace v rámci SO 104, který je součástí akce pod
názvem: "Opravy MK v obci Opatovice - 2. etapa", na kterou obec má alokovánu dotaci u MMR ČR.
Nyní je již podepsaná smlouva o dílo na tuto stavbu s firmou Metrostav Infrastructure a.s.. Současně
je již zpracován projekt na zajištění tohoto svahu pod názvem: "Terénní úpravy sesunutého svahu u
komunikace k domu č.p.129" (zpracoval: Ing. J. Široký z firmy PRINTES - Atelier s.r.o. Přerov), dále
byl zpracován rozpočet na zajištění svahu realizační firmou, čímž dojde k navýšení ceny stavby o 197
495,22 Kč, vč. DPH.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo
sděleno následující stanovisko:
- starostka sdělila, že rozpočet na tuto část stavby přišla od rozpočtáře dnešní den a následně byla
zaslána do materiálů zastupitelům, dále vyzvala p. J. Číhala, aby se k rozpočtu vyjádřil - uvedl, že
rozpočet odpovídá projektu a ceny materiálu jsou správně navrženy podle RTS ceníku r. 2019, jak
bylo uvedeno ve smlouvě o dílo.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje realizaci stavby "Terénní úpravy sesunutého svahu u komunikace k
domu č.p.129" za cenu ve výši 197 495,22 Kč, vč. DPH, dále schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke
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smlouvě o dílo č. 21602201 ze dne 20. 8. 2021 s firmou MEROSTAV Infrastructure a.s.

Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 3/19/2021 BYLO SCHVÁLENO

3.1. Zajištění havarijního stavu svahu u čp. 129 - ul. Hlavní - pověření k podpisu dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo a podání žádosti o změnu dotace

Starostka uvedla, že nyní když ZO schválilo navýšení ceny díla, z důvodu zajištění havarijního stavu
svahu u č.p.129, bude potřeba uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21602201 ze dne 20. 8. 2021
s realizační firmou a požádat MMR ČR o změnu dotace v rámci realizace akce " Opravy MK v obci
Opatovice - 2. etapa". a to do 30. 9. 2021. Současně také podat žádost o změnu stavby před
dokončení u MěÚ v Hranicích, ODS.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Po projednání ZO pověřuje starostku obce podáním změny žádosti o dotace u MMR ČR a současně
pověřuje podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro
5/17

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 3.1/19/2021 BYLO SCHVÁLENO

4. Opravy místních komunikací v obci Opatovice - 2. etapa - rozšíření opravy komunikace u
SO 107 ( ul. U Rybníka)

Starostka uvedla, že projekt z roku 2018, který zpracoval Ing. J. Široký, PRINTES - Atelier s.r.o.
Přerov, na opravu komunikce v ul. U Rybníka (jedná se o SO 107 pod názvem: Stavební úpravy v ul.
U Rybníka ) řešil v daném úseku 74,61m, z toho kompletní rekonstrukce bude v délce 65,50m,
opravu jen komunikace v šířce 2,3m. V rámci kontroly daného úseku před předáním stavby bylo
zjištěno, že je stav komunikace v daném úseku je již značně poškozený v celé šíři, a že by bylo
vhodné opravit cestu v daném úseku kompletně, tedy i s podkladem do hloubky 1 m. Po dohodě
smluvních stran dne 16. 8. 2021 projektant přislíbil, že z tohoto důvodu připraví tuto změnu
projektové dokumentace, kterou zastupitelé obdrželi v materiálech. Rozpočet na tuto stavbu zajistila
firma METROSTAV Infrastructure a.s., navýšení ceny podle výkazu výměr činí o 527 153, 60 Kč, vč.
DPH. Jedná se o vícepráce (méněpráce).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo
sděleno následující stanovisko:
J. Číhal - nová úprava opravy komunikace bude v některých úsecích rozšířena o 1,7 až 2m, původní
plocha činila 190 m2 a nově upravovaná plocha bude mít rozměr: 190+136, tj. 326m2.
Ing. Matýska - proč se řešila oprava jen pravé části komunikace?
J. Číhal - projekt se řešil v roce 2017 , schválen byl v roce 2018 ZO a za další dva roky se zničila další
část komunikace. A zdůvodu toho, že p. A. Petr nesouhlasil s uzavřením komunikace na delší dobu a
proto se přistoupilo k rozšíření, aby mohla být vždy půlka komunikace otevřena a firmy mohly
fungovat.
Ing. M. Masařík - se zeptal, zda lze v případě této změny požádat o navýšení dotace?
starostka - dotaz byl již učininěn na MMR ČR, ale nelze v tomto vyhovět.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje změnu stavby podle projektové dokumentace pod názvem: "SO 107 –
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Stavební úpravy komunikace v ul. U Rybníka – změna stavby", kterou zpracoval: Ing. Jan Široký,
Printes - Ateliér s.r.o., a za cenu ve výši 527 153, 60 Kč Kč, vč. DPH, dále schvaluje uzavřít
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21602201 ze dne 20. 8. 2021 s firmou MEROSTAV Infrastructure
a.s.

Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 4/19/2021 BYLO SCHVÁLENO

4.1. Opravy místních komunikací v obci Opatovice - 2. etapa - rozšíření opravy komunikace
u SO 107 ( ul. U Rybníka) - pověření k podání změny žádosti o dotaci a podpisem dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo

Starostka uvedla, že nyní, kdy ZO odsouhlasilo úpravu cesty v ul. U Rybníka v celé šíři u SO 107,
bude třeba uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21602201 ze dne 20. 8. 2021 s realizační firmou
a požádat MMR ČR o změnu dotace v rámci realizace akce: " Opravy MK v obci Opatovice - 2. etapa"
a to do 30. 9. 2021. Současně také bude muset obec podat žádost o změnu stavby před dokončením u
příslušného MěÚ v Hranicích, ODS.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Po projednání ZO pověřuje starostku obce podáním změny žádosti o dotace u MMR ČR a současně
pověřuje podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Výsledek hlasování
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PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 4.1/19/2021 BYLO SCHVÁLENO

5. Pořízení návěsu (nosiče, vlečky) pro traktor

Starostka uvedla, že stávající vlečka traktoru je ve špatném technickém stavu. Po posledním použití
došlo k prolomení dřevěné bočnice a bude ji potřeba opravit a nechat schválit STK. Stará vlečka
stála cca 25 let bez garážování a za tuto celloudobu na ni nebyla provedena žádná plánovaná
údržba. Současně sdělila, že při pořízení nového traktoru KUBOTA se počítalo s dovybavením
techniky pro údržbu obce, a za tím účelem byly i kumulovány prostředky v rozpočtu obce pro tento
rok ve výši cca 200 tisíc Kč. Uvedla, že poptala celkem 3 firmy, které se zabývají zemědělskou a
komunální technikou a ty ji předložily cenové nabídky. Návěsy jsou možné využít se zapojením i za
traktor ZETOR. Poptávány byly návěsy s užitkovou nosností cca 2200 - 3515 kg, délky cca 4760 mm,
šířky cca 1560 -1980 mm, bočnice výšky cca 400 - 560 až 800 mm. Systém vyklápění třístranný.
Byly předloženy tyto CN od firmy:
- AGRIFOREST s.r.o., Horní Cerekev, okr. Pelhřimov ve výši: 159 900 Kč, bez DPH (193 479 Kč s
DPH),
- Zálesí a.s., Luhačovice, ve výši 142 000 Kč, bez DPH (171 820 Kč s DPH),
- Nerez , Luděk Polčák, Vizovice, ve výši 156 500 Kč, bez DPH (189 368 Kč, s DPH),
- Šálek s.r.o., Prostějov, navíc CN po doplnění (o podpěrné kolo a nástavby korby) činí cena 157 500
Kč, bez DPH (190 575 Kč s DPH). CN byla odeslána na vyžádání ST a doplněna, aby byla srovnatelná
s ost. CN dne 27. 8. 2021 od výrobce návěsů.
Starostka uvedla, že si ještě dnes (30. 8. 2021) nechala nezávazně, z důvodu porovnání cen, zaslat
cenovou nabídku na dva návěsy ANS 1500 a ANS 2800 od firmy AJAN s.r.o. z Třebíče. CN na návěs
ANS 1500 činí: 130 500 Kč bez DPH (157 905 Kč, vč. DPH) a CN na návěs ANS 2800 činí: 160 500
Kč bez DPH (194 205 Kč, vč. DPH).
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Dále starostka uvedla, že navíc k doplnění a pro přehled oslovila firmu AT TRADING, s.r.o., Ostrava,
o cenovou nabídku na traktorový nosič (s výše uvedenými nabídkami, co se týče parametrů je tato
neporovnatelná). Např. nosič s už. hmotností 5 500 kg již činí cena 355 000 Kč, bez DPH. Tento
nosič by však mohl být zapojen za model traktoru ZETOR, jelikož KUBOTA má povolenu max.
hmostnost přípojného vozidla 3 000 kg. Je toho názoru, že ideální pro model KUBOTA, ale i ZETOR je
nabídka od firmy Zálesí a.s., Luhačovice.
Na svém zasedání dne 18. 8. 2021 RO č. 48 doporučila ZO pořídit nový návěs za traktor od firmy
Zálesí a.s., Luhačovice a postoupila ZO cenové nabídky k projednání.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Po projednání Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje pořízení nového návěsu za traktor podle
cenové nabídky od firmy Zálesí a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice, IČ: 00135143.

Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 5/19/2021 BYLO SCHVÁLENO

6. Různé

6.1. Skládka inertního odpadu - platební výměry, poplatky za ukládání odpadu, pořízení
váhy (Navrhovatel: Ing. Dagmar Navrátilová)
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Starostka uvedla, že v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. , o odpadech a ust. z. č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, je obec povinna od 1. 1. 2021 podávat vyúčtování a následně hradit poplatek za
ukládání odpadů na skládku inert. odpadu ozn. IČZ CZM00115 za každé čvrtletí.
Poplatek se odvádí MŽP ČR. V 1. čvrtletí 2021 ( v měsíci 01,02,03), činil objem uloženého odpadu 0
t. Tzn., že výše odvodu čtvrtletního polatku činila 0 Kč. Ve 2. čvrtletí 2021 (v měsíci 04,05,06 nebo
také "2.Q") činil objem uloženého odpadu 113 t. Odpadový ekolog - paní Kvitová, která podává za
obec hlášení přes ISPOP, zařadila uložený odpad (113 t) dle tabulky mezi využitelný odpad (1). U
tohoto odpadu však sazba činí 800Kč/t, výpočet výše poplatku pak činila 90 400 Kč. Tato celá
částka se musí v souladu s odpadovým zákonem odvádět, na základě platebního výměru,
na účet správci poplatku (celní úřad pro OK), přičemž výnos se dělí (podle tabulky - Příloha č. 9 k
zákonu) v % v roce 2021 u využitelných odpadů 60 %(obec)/40% (SFŽP), tzn. 36 160 Kč (obdrží
SFŽP) a 54 240 Kč (obdrží zpět obec). Jelikož se nám výpočet na odvod 90 400 Kč (za 2. Q) jevil jako
diskriminující (jak je všem známo obec vybírá od 1.4.2021 500 Kč/t uloženého odpadu), učinila
starostka písemný dotaz na SFŽP na vyměření poplatku, kdy došlo při zařazení odpadu z naší
skládky (odpadovým ekologem) do kategorie využitelné odpady namísto zbytkových odpadů u
hlášení za 2. Q/2021. A bylo nám sděleno, že v průběhu 2. čtvrtletí 2021 nebyla ještě účinná
Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ( dále jen "Vyhláška"), a nebyly ještě
vymezeny jak vybrané technologické odpady, tak i odpady recyklovatelné, měl by nám být přiznaný
odpad (113 t) vyúčtován v rámci dílčího základu jako odpad zbytkový, tedy ve výši 500 Kč/t. Chybně
podané vyúčtování jsme tedy opravili dodatečným podáním vyúčtování (do ISPOP) s uvedením
správných hodnot a bylo to SFŽP přijato.
Starostka uvedla, že od nabytí účinnosti "Vyhlášky", tj. je od 7. 8. 2021 bude tato situace zcela jiná.
Odpad označený katalogovým číslem 170504 (zemina a kamení) bude moci být vykazován jako
„vybraný technologický odpad“ se sazbou 45 Kč/t, a to za splnění podmínky, že je na skládku
ukládán odděleně od dalších druhů odpadů do samostatných sektorů nebo kazet (viz § 77 a příloha
č. 52 vyhlášky). Naproti tomu odpad označený katalog. čísly 170101(beton), 170102(cihla),
170103(pál. taška) a 170107(směs BCT) bude s účinností od 1. 1. 2022 vymezen jako recyklovatelný
odpad a bude spadat do dílčího základu poplatku „využitelné odpady“ se sazbou 900 Kč/t (více viz §
15, § 83 odst. 6 a bod E přílohy č. 4 vyhlášky). Do konce roku 2021 však lze vykazovat tento odpad (s
výše uvedenými katalogovými čísly) jako odpad zbytkový u nějž je sazba 500 Kč/t.
Na základě výše uvedeného, při hlášení do ISPOP za uložení odpadu za 3. Q (07, 08, 09) a 4. Q (10)
bude obec ještě v tomto roce hradit 500 Kč/t uloženého odpadu dle výše uvedených katalogových
čísel, mimo odpad 170504 (zemina a kamení), a bude se také podle tabulky dělit výnos v poměru
80%(obec)/20 %(SFŽP).
Co jsme nevěděli do dnešního dne; mohli bychom část odpadu pod katalogovým číslem 170504 (
zemina a kamení) přijímat na skládku od občanů jako vybraný technologický odpad k zabezpečení
skládky, u něhož činí sazba za ukládání 45Kč/t a příjem z tohoto odpadu se neodvádí do rozpočtu
SFŽP, což dnes ověřila starostka na KÚ OK (u paní Fraisové, ref. odd. odpad. hospodářství) a u
odpadvého ekologa obce - pí. Kvitové. Podmínkou však je, že objem ( množství v t) tohoto odpadu
může tvořit jen 20 % z celkového přijatého odpadu a musí být skládkován odděleně (dle § 77 a
příloha č. 52 výše citované vyhlášky).
Starostka dále uvedla, že nyní je potřeba, aby se dořešilo rozšíření skládky, což sebou nese nový
provozní řád skládky, který již musí řešit i umístění váhy a katalogová čísla za vybraný odpad.
RO na svém zasedání dne 18. 8. 2021 dostala informace o tom, že dojde k navýšení poplatku za
ukládání odpadů na skládku inert. odpadu ozn. IČZ CZM00115 za 3. Q období v souladu s Vyhláškou
č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a že již od 1. 7. 2021 bude navýšen poplatek z
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500 Kč/t na 800Kč/t, což by znamenalo, že by obec musel doplácet za každou 1 t odpadu 300 Kč.
Postoupila tedy celou věc ZO k projednání, současně doporučila ZO uzavřít skládku v měsíci září,
říjnu/2021. Jenže po ověření všech informací u SFŽP, KÚ OK a odpadového hospodáře, se celá věc
změnila a my můžeme dále vést dílčí základ poplatku za odpad na skládce jako zbytkový a popř. i
vybraný technologický odpad.
Starostka uvedla, že navrhuje ZO schválit ke stávajícímu poplatku (500 Kč/t - za zbytkový odpad)
ještě jeden poplatek ve výši 45 Kč/t - za vybraný technologický odpad (zeminu a kamení), který by
byl odděleně ukládán na skládce inertního odpadu za podmínky, že bude uplatněn jen ve výši 20 % z
celkového objemu ukládaného odpadu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo
sděleno následující:
- starostka zmínila mostní váhu, která není na skládce a bude potřeba tuto po dobu dalšího provozu
na skládce mít, dále informovala, že za cenu odvozu takovou mostní konstrukci mají v jedné firmě u
Opavy, na kterou bychom se měli jet podívat, jestli je v dobrém stavu a byla by využita při
minimálních nákladech. Musely by se vybetonovat podpěrné bloky a nájezdové pásy.
-Ing. M. Matýska se dotázal, jak uhlídáme, aby se dodrželo 20 % množství ukládaného odpadu?
- starostka uvedla, že netuší jak to sledovat. Byl vznesen dotaz na vedení skládky v Bystřici p. Host.,
ale tito mají jiný systém skládkování.
- Ing. M. Masařík - navrhl nechat doběhnout placení poplatků na skládce dle současného systému a
rozmyslet se, jak bude hrazeno uložení odadu od 1. 1. 2022.
- Ing. M. Matýska se zeptal, jestli 20 % množství ekologického odpadu je nutno vykazovat za Q
období, nebo až koncem roku?
- starostka uvedla, že se to bude pravděpodobně vykazovat kvartálně.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje ke stávajícímu poplatku za zbytkový odpad (označený katalog. čísly
170101 /beton/, 170102 /cihla/, 170103 /pál. taška/ a 170107 /směs BCT/, za cenu 500 Kč/t), vybírat
od 1. 9. 2021 poplatek ve výši 45 Kč/t - za vybraný technologický odpad (ozn. katalogovým číslem
170504 - zemina a kamení), který bude odděleně kládán na skládce inertního odpadu ozn. IČZ
CZM00115 za podmínky, že bude uplatněn jen ve výši 20 % z celkového objemu ukládaného odpadu.

Výsledek hlasování
PRO: 0, PROTI: 11, ZDRŽELI SE: 1
Ing. Dagmar Navrátilová

zdržel se

Ing. Martin Matýska Ph.D.

proti

Ing. Martin Roreček

proti

Jolana Andrýsková

proti

Ing. Petr Dvořák

proti

Radek Klanica

proti

11/17

Karel Andrýsek

proti

Mgr. Magdalena Ančincová

proti

Ing. Miloslav Masařík

proti

Mgr. Lucie Janásková

proti

Tomáš Klvaňa

proti

Pavel Juráň

proti

USNESENÍ 6.1/19/2021 NEBYLO SCHVÁLENO

6.2. Výhledy na udržení obecní kabelové televize, cenová nabídka na provozování a servis
TV kabelového rozvodu, provozování obecního infokanálu

Starostka uvedla, že se k dnešnímu jednání dostavil p. Miroslav Klvaňa, který dne 21. 6. 2021 podal
písemně výpověď ze smlouvy, uzavřené s Obcí Opatovice na provádění servisních prací a oprav
televizního kabelového rovodu v obci (dále jen "TKR"). Smlouva byla uzavřena s p. Klvaňou v roce
2011. Výpovědní lhůta činí podle smlouvy 3 měsíce, tudíž by měla být ukončena k 21.9. 2021. Dne
10. 8. 2021 navštívil starostku p. Klvaňa s tím, že zvažuje pokračovat v servisních pracech, ale za
jiných podmínek a že se chce zúčastnit zasedání ZO osobně, kde se chce zeptat zastupitelů obce na
to, jaká je jejich představa o budoucích investicích ( či modernizaci) TKR.
Starostka vyzvala p. M. Klvaňu, aby se vyjádřil k předmětné věci:
Miroslav Klvaňa - uvedl, že kabelová televize je 10 let, od doby co ji přebral, zastaralá, navrhuje
výměnu zesilovačů, udržovat v tomto stavu TKR je neekonomické. Od položení kabelových rozvodů
uplynulo již 25 let. Dále uvedl, že před 10 lety provedl upgrade a od té doby se nic nedělalo na TKR.
Starostka dále uvedla, že na základě výše uvedené výpovědi, byla pověřena radou obce, aby
zpracovala zadání pro poptávku na servisní práce a současně také na provozování TKR v obci a
oslovila firmy zabývající se touto činností. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 23. 8. 2021 . Z
poptaných 9 firem se ozvaly 2 firmy s tím, že nemají z důvodu nedostatečné časové kapacity o
poptávanou činnost zájem. Třetí firma 4M Rožnov spol. s r.o. uvedla, že vzhledem ke stavu a
způsobu provozování vybudovaného systému TKR Opatovice si bez rozvoje a modernizace této sítě
nemůžou představit jeho další smysluplnou existenci.
Poslední nabídku zaslala firma SATTURN Holešov spol. s r.o., p. Ing. Jaromír Tomšů, a to jak na
servis TV kabeového rozvodu, tak na provozování TKR (tj. registraci u Rady pro rozhlasové a
televizní vysílání, dále jen "RRTV"), spočívající v distribuci TV signálu prostřednictvím kabelového
rozvodu a dále také provozovatele k zajištění provozu obecního infokanálu. Společnost ve své
nabídce uvedla, že je schopna zajistit provoz TKR v plné či částečné podobě. Cenová nabídka firmy:
a) dle návrhu programové sklady činí měsíční poplatek za 1 účastníka 130, 32 Kč, vč. DPH. Tj. za
rok celkem 265 852,80 Kč, vč. DPH (tj. 1563,90 Kč za účastníka). Tato firma nabízí i rozšíření
programové skladby za zvýšené ceny. Nyní platí obec firmě KabelSat s.r.o. 161 072 Kč, vč. DPH.
Nyní tj. 947, 50 Kč/za účastníka/rok.
Dále starostka uvedla, že je třeba počítat s jednorázovým poplatkem ( ten by musela uhradit obec) za
změnu údajů u RRTV ve výši 20 000 Kč.
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b) za servisní práce si firma účtuje - cestovné 13,30 Kč/km tj. 46 km (Holešov) x 13,30 , tj. 611,80
Kč, vč. DPH (za cestu tam a zpět)+ paušál za servisní den 193,60 Kč, vč. DPH, tj. celkem za výjezd:
805, 40 Kč, vč. DPH. Servisní poplatky dle skutečnosti + práce; dle zásahu u klienta: 580,80 Kč/hod.,
vč. DPH, a za práce na tech. podpoře - na HPS TKR: 726 Kč/ hod.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Byla
sdělena následující stanoviska:
Miroslav Klvaňa - uvedl, že je třeba vyměnit zesilovače v celé oci najednou (musí být najednou kvůli
nastavení TKR), dále uvedl, že i když kabely jsou někde zničené a korodují, vyměnit je je v současné
době neřešitelné.
- starostka uvedla, že si to nemyslí, protože vyměníme zesilovače a staré kabely nevyměníme? To
přece bude mít vliv na přenos signálu?
Miroslav Klavaňa k tomu uvedl, že něčím se začít musí.
Ing. M. Matýska se zeptal, kolik bude stát výměna všech zesilovačů?
Miroslav Klavaňa uvedl, že ideální je začít s prací na jaře a cena za výměnu 1 ks zesilovače i s prací
vyjde na cca 12 tisíc Kč, bez DPH. Zesilovačů je cca 15 ks.
- starostka se zeptala p. M. Klvani, zda je problém se šířením signálů pozemního vysílání na dolním
konci obce?
Miroslav Klvaňa - uvedl, že z tohoto důvodu se TKR zřizovala, protože většina domácností zde
neměla žádný televizní signál.
- starostka se zeptala p. M. Klvani, jakou má představu o ceně, kdyby zajišťoval servisní služby TKR
pro obec i nadále?
Ing. M. Roreček - uvedl, že v současné době neřešíme investici, ale kdo bude zajišťovat servisní
služby a za jakou cenu.
R. Klanica uvedl, že změnou servisního technika se nezmění kvalita příjmu.
Miroslav Klvaňa uvedl, že pokud se vymění zesilovače je ochoten vykonávat servisní služby i nadále.
Ing. M. Matýska uvedl, že by jsme se měli podívat na ekonomickou stránku TKR a dále řešit vizi, co
bude potřeba do budoucna vyměnit na TKR. Navrhl, aby byli tímto úkolem pověření zastupitelé R.
Klanica a Ing. M. Masařík.
Ing. M. Masařík uvedl, že internet by přes TKR neřešil, protože tyto služby jsou občanům dostupné v
dostatečné míře a výměnu kabelu řešit jen když bude potřeba. Dále připomněl, aby se s částkou za
pořízení nových zesilovačů počítalo do rozpočtu na rok 2022.
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Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje cenovou nabídku firmy SATTURN Holešov spol. s r.o., na servisní a
provozní práce dle předloženého ceníku na TKR Opatovice.

Výsledek hlasování
PRO: 0, PROTI: 11, ZDRŽELI SE: 1
Ing. Dagmar Navrátilová

proti

Ing. Martin Matýska Ph.D.

proti

Ing. Martin Roreček

zdržel se

Jolana Andrýsková

proti

Ing. Petr Dvořák

proti

Radek Klanica

proti

Karel Andrýsek

proti

Mgr. Magdalena Ančincová

proti

Ing. Miloslav Masařík

proti

Mgr. Lucie Janásková

proti

Tomáš Klvaňa

proti

Pavel Juráň

proti

USNESENÍ 6.2/19/2021 NEBYLO SCHVÁLENO

6.3. Výhledy na udržení obecní kabelové televize

Místostarosta ( Ing. Matýska) navrhl, aby p. Ing. M. Masařík a p. R. Klanica společně s panem M.
Klvaňou zpracovali plán rozvoje a údržby TKR, respektive vizi, kam se bude TKR ubírat.

Návrh usnesení
Po projednání ZO pověřuje p. ing. M. Masaříka, p. R. Klanicu zpracováním výhledu či plánu rozvoje
a údržby TKR.

Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro
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Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 6.3/19/2021 BYLO SCHVÁLENO

7. Náměty a připomínky

7.1. Informace starostky

- starostka uvedla, že dne 30. 11. 2021 skončí pracovní poměr v rámci VPP dvěma pracovníkům OÚ a
nelze jim tento prodloužit do roku 2022 (pouze lze prodloužit do 03/2022 třetí pracovnici, kt. je také
placena v rámci dotace); dále uvedla, že dnešním dnem skončilo výběrové řízení (VŘ) - podání
nabídek, na akci: Obnovu fasády a rekonstrukci OÚ v Opatovicích, a že na VŘ se přihlásily celkem 3
firmy.
- starostka uvedla, že dne 6. 9. bude předán KVŽP protokol z hodnocení cenových nabídek k
projednání,
- dále starostka vyzvala zastupitele, zda-li budou ochotni pomoci při nakládání a umístění nových
betonových prefabrikátů na obnovu studen v obci v sobotu 4. 9. 2021, a že někteří občané se zapojili
do obnovy a přislíbili osobní pomoc v rámci oprav studen,
- v souvislosti s přemístěním žáků zpět do školy z náhradních prostor domu služeb starostka zmínila,
že vše závisí na zpracování podkladů od statika a následně i zapravení podlahy ve třídě
zhotovitelem, opravy krovu na půdě by již neměly mít vliv na výuku ( vstup pro stavbu by byl zajištěn
vikýřem na střeše),
- dále zmínila, že je již poptán nový kontejner na ČOV pro ukládání shrabků, který bude hrazen z
části z dotace SFŽP, cena se již zvýšila o 50% od původní ceny,
- dále navrhla termín pro další konání ZO na 27. 9. 2021.

8. Ukončení zasedání

Starostka ukončila jednání v 19.45 hodin.
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Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Dagmar Navrátilová

starostka

Ing. Martin Matýska Ph.D.

místostarosta

Ing. Martin Roreček

ověřovatel

Radek Klanica

ověřovatel
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Datum

Podpis

