Výpis z Usnesení
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Opatovice č. 19, které se konalo 30. 08. 2021 se
začátkem v 17:30
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1/19/2021

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce Opatovice určuje zapisovatelku pí. Věru Klvaňovou, ověřovatele
zápisu Radka Klanicu a Ing. Martina Rorečka.

2/19/2021

Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 19. řádného zasedání ZO
Opatovice.

3/19/2021

Zajištění havarijního stavu svahu u čp. 129 - ul. Hlavní
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 smlouvě o dílo č. 21602201 ze dne 20. 8. 2021 s firmou
MEROSTAV Infrastructure a.s.

4/19/2021

Opravy místních komunikací v obci Opatovice - 2. etapa - rozšíření opravy komunikace u
SO 107 ( ul. U Rybníka)
Po projednání ZO schvaluje změnu stavby podle projektové dokumentace pod názvem:
"SO 107 – 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.

5/19/2021

Pořízení návěsu (nosiče, vlečky) pro traktor
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.

4.1/19/2021 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
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.
3.1/19/2021 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
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.
6.3/19/2021 Výhledy na udržení obecní kabelové televize
Po projednání ZO pověřuje p. ing. M. Masaříka, p. R. Klanicu zpracováním výhledu či
plánu rozvoje a údržby TKR.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

2.1/19/2021 Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo informace o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
č.18 na vědomí.

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
6.1/19/2021 Skládka inertního odpadu - platební výměry, poplatky za ukládání odpadu, pořízení váhy
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.
6.2/19/2021 Výhledy na udržení obecní kabelové televize, cenová nabídka na provozování a servis TV
kabelového rozvodu, provozování obecního infokanálu
Po projednání ZO schvaluje cenovou nabídku firmy SATTURN Holešov spol. s r.o., na
servisní a provozní práce dle předloženého ceníku na TKR Opatovice.

V Opatovicích dne 30. 8.
2021

Ing. Martin Matýska,Ph.D. ,
mistostarosta

..................................
Ing. Dagmar Navrátilová, starostka

