Obec Opatovice
Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Opatovice
konaného dne 27. 9. 2021
Číslo zasedání: 20/2021
Datum zasedání: 27. 9. 2021, 17:30 hod
Místo zasedání: Obecní úřad, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Přítomní zastupitelé: 11, Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska Ph.D., Ing. Marie
Černocká, Jan Bartošík, Ing. Martin Roreček, Ing. Petr Dvořák, Mgr. Magdalena Ančincová, Jiří
Kulička, Ing. Miloslav Masařík, Mgr. Lucie Janásková, Pavel Juráň - zastupitelstvo je
usnášeníschopné

Ze zasedání se omlouvá: Jolana Andrýsková, Radek Klanica, Karel Andrýsek, Tomáš Klvaňa
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovatelé zápisu: Jan Bartošík, Ing. Martin Roreček
Zapisovatel zápisu: Mgr. Magdalena Ančincová
Navržený program
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
2.1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Realizace stavby "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích"
3.1. Financování stavby
3.2. Podání žádosti na změnu stavby před dokončením
3.3. Schválení zhotovitele stavby
3.4. Příkazní smlouva na autorský dozor stavby
3.5. Příkazní smlouva na administraci veřejné zakázky
4. Rekonstrukce střechy garáže domu služeb - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
5. Oprava havarijního stavu lávky na vtokové straně mostu ev.č. 438-004 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo
6. Zázemí pro kulturní život v obci Opatovice - cenové nabídky na vybavení místností LD a HZ
6.1. Vybavení spolkové místnosti hasičské zbrojnice - pořízení nábytku a obložení
6.2. Vybavení spolkové místnosti hasičské zbrojnice - úprava podlahy
6.3. Vybavení výdejny v Lidovém domě v Opatovicích
7. Finanční dar SH Čech, Moravy a Slezska, SDH Opatovice - příspěvek ze sběru železa
8. Žádost o poskytnutí daru - Naše odpadky, z.s.
9. Rozpočtové opatření č. 8 - září 2021- 5/ZO
10. Různé, náměty a připomínky
11. Ukončení zasedání
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1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

20. 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 11 členů zastupitelstva a Zastupitelstvo obce Opatovice je usnášeníschopné. Jako
zapisovatelku určila Mgr. Magdu Ančincovou, 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
Výsledek hlasování
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 1/20/2021 BYLO SCHVÁLENO

2. Schválení programu zasedání

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 20. zasedání
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 16. 9. 2021. Dále navrhla
zařadit do programu v bodě č. 3 jako podbod č. 3.5 Příkazní smlouva na administraci veřejné
zakázky.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 2/20/2021 BYLO SCHVÁLENO

3. Realizace stavby "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích"

Starostka uvedla, že v souvislosti s tímto bodem jednání a jednotlivými podbody, týkající se mimo
jiné projednání financování a schválení realizace stavby "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru
OÚ v Opatovicích", zastupitelé obdrželi řadu podkladů mezi nimi, příslib banky k dofinacování akce,
seznam přijatých nabídek a dále zápis z otevření a hodnocení nabídek. Než se v rámci jednání ZO
přistoupí ke schvalování realizace akce, starostka zařadila do programu způsob dofinancování
předmětné stavby.

3.1. Financování stavby

Starostka sdělila přítomným zastupitelům, že podle výsledku výběrového řízení činí nejnižší cenová
nabídka 12 693 967,14 Kč bez DPH; tj. 15 359 700,24 Kč, vč. DPH. Obec má v rámci podané žádosti
o dotaci na předmětnou stavbu alokovány finanční prostředky od MMR ČR (v rámci programu
Podpory a rozvoje venkova 2021) ve výši cca 9 000 000 Kč. Výše dotace bude ještě upřesněna v
rozhodnutí, které by měla obec obdržet po odeslání podkladů v termínu do 30. 9. 2021. Jedná se
např. o podepsanou smlouvu o dílo, zápis o výsledku z výběrového řízení a další dokumenty. Na
dofinacování celkové částky chybí obci prostředky ve výši 6 359 700, 24 Kč. Za tímto účelem zajistil
místostrosta Ing. M. Matýska příslib od Komerční banky a.s. na dofincování celé stavební akce.
Banka přislíbila poskytnout úvěr obci, za určitých podmínek, které jsou specifikovány v dopise. Tento
příslib obdrželi zastupitelé na dnešní jednání v odeslaných podkladech. Např. se jedná o doložení
rozhodnutí o poskytnutí dotace obci od MMR.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Byla
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vznesena následující stanoviska:
Ing. Matýska - přednesl zastupitelům informace o předběžném příslibu z Komerční banky a.s., uvedl,
že potřebujeme předběžný příslib z důvodu auditu, aby byly zajištěny finanční prostředky pro
financování akce. Dále uvedl, že bude nutno uzavřít úvěrovou smlouvu před schválením rozpočtu na
rok 2022. Informoval přítomné, že k čerpání úvěru může dojít později až na jaře či v létě roce 2022.
Současně sdělil, že pověřil Ing. M. Rorečka aby zjistil, zda je nutné zajistit úvěr, nebo je možné
použít nevyužité finanční prostředky z předešlých let.
Ing. M. Černocká - lze udělat úvěr v předstihu?
Ing. Matýska - jde, ale budeme za to platit víc.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 3.1/20/2021 BYLO SCHVÁLENO

4. Rekonstrukce střechy garáže domu služeb - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Předsedající uvedla, že v rámci realizace této stavby - části zakázky a) Bourací a stavební práce
stávající střechy, kterou realizuje firma Hlava - Stavby s.r.o., Hlinsko pod Host. 74, 768 61 Bystřice
pod Host., za cenu ve výši 315 356,23 Kč (včetně DPH). Došlo v rámci ŕealizace stavby ke změnám,
které si vyžádaly navýšení rozpočtu o 17 597,54 Kč bez DPH (tj. 21 293, 02 Kč, vč. DPH), jednalo se
zejména o vícepráce. Starostka vyzvala p. J. Číhala (technický dozor obce), aby zdůvodnil navýšení
ceny zakázky.
Pan J. Číhal uvedl, že došlo k opravě vnější omítky na stěnách, hrubá nezatřená (atika), byla
odečtena oprava vnějších omítek do 30%, dále bylo potřeba vyztužit pásy a věnce z betonu C16/20
(došlo k navýšení tl. mazaniny z 50 na 60 mm), vložení EPS pro vytvoření odtokových kanálků v
mazanině. Navýšení množstvý polystyrenbetonu a k doplnění výztuže dobetonávky.
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Dále starostka uvedla, že předmětem dodatku č.1 je i změna termínu dokončení stavby a to do 30. 9.
2021, dále sdělila, že s navýšením by celková cena za předmětnou část stavby a) činila: 278 222,52
Kč , bez DPH, tj. celkem 336 649,25 Kč s DPH.
Návrh dodatku č. 1 a změnový list byl předložen v materiálech pro dnešní jednání.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 4/20/2021 BYLO SCHVÁLENO

5. Oprava havarijního stavu lávky na vtokové straně mostu ev.č. 438-004 - Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo

Předsedající uvedla, že v rámci realizace této stavby, kterou realizuje firma Hlava - Stavby s.r.o.,
Hlinsko pod Host. 74, 768 61 Bystřice pod Host., za cenu ve výši 801 936 Kč, bez DPH, tj. 970 343
Kč (včetně DPH). V průběhu realizace stavby došlo ke změnám, které si vyžádaly navýšení
rozpočtu. Starostka vyzvala technický dozor obce ( p. J. Číhala), aby přítomným vysvětlil důvody
navýšení ceny díla.
p. J. Číhal - zdůvodnil navýšení ceny za vícepráce (méněpráce), přičemž sdělil, že došlo zejména
k prohloubení levé opěry mostu (výkop, podkladní vrstva kameniva), odříznutí římsy stávajícího
mostu, dále úpravám ocelové konstrukce lávky vzhledem ke jejímu rozšíření o 100 mm , dále k
úpravě základové opěry v návaznosti na rozšíření lávky. Sdělil, že navýšené náklady jsou spojené s
nárustem výměr v návaznosti na rozšíření lávky a o položky související s neprováděnou sanací odstraněna položka úpravy základové patky.
Starostka sdělila, že těmito úpravami došlo k navýšení ceny díla o 28 294,01 Kč (bez DPH), tj. o 34
235, 75 Kč s DPH.
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Návrh dodatku č. 1 a změnový list 1 byly předloženy zastupitelům v materiálech pro dnešní jednání.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 5/20/2021 BYLO SCHVÁLENO

6. Zázemí pro kulturní život v obci Opatovice - cenové nabídky na vybavení místností LD a
HZ

Starostka uvedla, že na začátku roku 2021 byla obcí, prostřednicvím MAS Hranicko z.s., podána
žádost o dotaci na Státní interferenční fond (SZIF) v rámci Programu rozvoje venkova, v projektu
pod názvem: "Zázemí pro kulturní život v obci Opatovice". Jednalo zejména o získání finančních
prostředků na pořízení vybavení 2 spolkových místností v hasičské zbrojnici a v Lidovém domě v
Opatovicích. Předpokládané celkové výdaje činily 434 400 Kč, z toho 110 000 Kč na vybavení výdejny
v LD a 324 400 Kč na vybavení klubovny v HZ. Obec získala od MAS předběžný příslib na obdržení
fin. prostředků z dotace (80%), část by musela uhradit obec (20%). Dále byly poptány jednotlivé
firmy na jednotlivé zakázky a tyto zaslaly jednotlivé cenové nabídky, které zastupitelé obdrželi v
materiálech pro dnešní jednání. Nyní k jednotlivým podbodům - cenovým nabídkám.

7. Finanční dar SH Čech, Moravy a Slezska, SDH Opatovice - příspěvek ze sběru železa
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Starostka uvedla, že RO č. 43 na svém jednání dne 19. 5. 2021 pod č. usn. 14/43/2021 schválila
finanční dar ve výši 24 tisíc Kč, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Opatovice, Hlavní
149, 753 56 Opatovice, IČ: 65920511. Jednalo se o peníze ze sběru železa na jaře 2021. Tento
právní postup rady obce byl však v rozporu s ust. § 85, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
protože tuto pravomoc (schvalovat finanční dar nad 20 tisíc Kč) má jen zastupitelstvo obce.
Starostka dále uvedla, že rada obce č. 49 dne 13. 9. 2021 usnesení revokovala a postoupila
zastupitelstvu k projednání. Nyní je potřeba, aby zastupitelstvo rozhodlo o odměně ve výši 24 tisíc Kč
za sběr železa. Tzn. zda tyto peníze za sběr železa ZO schválí ve prospěch SH Čech , Moravy a
Slezka, SDH Opatovice.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo vzneseno.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 7/20/2021 BYLO SCHVÁLENO

8. Žádost o poskytnutí daru - Naše odpadky, z.s.

Starostka uvedla, že žádost o poskytnutí daru obdržela obec dne 1. 9. 2021 od zájmového sdružení
Naše odpadky, Uherčice 339, PSČ: 691 62, IČ: 10722289, s tím, že požádali o finační dar pro spolek
ve výši 4500 Kč. Dále uvedli, že jsou nově vzniklý spolek, který sdružuje 56 obcí, které spojuje stejný
cíl; směřovat vývoj odpadového hospodářství ČR ve prospěch obcí a měst, aby mohly tyto o svých
odpadech rozhodovat a nebýt stavěny před hotovou věc. V příloze zasílají přihlášku a nabízí, aby i
naše obec se stala členem spolku. V příloze uvádí co mají v plánu, co přinese obci členství ve spolku,
a informace k výši členských příspěvků.
Starostka dále uvedla, že vstup do spolku by měl být projednán a odsouhlasen zastupitelstvem obce,
jak žádá spolek ve své žádosti a proto rada obce č. 49 dne 13. 9. 2021 rozhodla žádost postoupit
zastupitelstvu k projednání.
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Dne 22. 9. 2021 obdržela obec vyjádření Svazu měst a obcí ČR k nedávné iniciativě nového spolku
Naše odpadky, z.s., který nabádá obce ke vstupu do členských řad a slibuje prosazovat jejich zájmy v
oblasti odpadového hospodářství. Dopis obdrželi zastupitelé v příloze materiálů pro dnešní jednání. V
tomto dopise je mimo jiné uvedeno, že obec nemusí na dopis v DS odpovídat, a ani nemusí
projednávat v ZO. To jen v případě, že bude ZO neschvalovat členství ve spolku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo vzneseno.

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

proti

Ing. Martin Matýska Ph.D.

proti

Ing. Marie Černocká

proti

Jan Bartošík

proti

Ing. Martin Roreček

proti

Ing. Petr Dvořák

proti

Mgr. Magdalena Ančincová

proti

Jiří Kulička

proti

Ing. Miloslav Masařík

proti

Mgr. Lucie Janásková

proti

Pavel Juráň

proti

USNESENÍ 8/20/2021 NEBYLO SCHVÁLENO

6.1. Vybavení spolkové místnosti hasičské zbrojnice - pořízení nábytku a obložení

Starostka uvedla, že v tomto případě se jedná o pořízení vybavení zázemí klubovny hasičské
zbrojnice v Opatovicích, konkrétně pořízení nábytku a obložení ocelových konstrukcí (podpěr)
dřevem. Podklady se zadáním poptávky zastupitelé obdrželi v materiálech a stejně tak jednotlivé
cenové nabídky.
V rámci poptávky byly osloveny celkem 3 firmy a ty předložily tyto cenové nabídky:
1) Pavel Hegar, 753 01 Ústí č.p. 97, IČ: 659 18 509 - 226 467 Kč, bez DPH, tj. 274 025 Kč s DPH,
2) Miroslav Ševčík, 753 01 Ústí č.p. 79 - 239 200 Kč, bez DPH, tj. 289 432 Kč s DPH,
3) Tomáš Rýpar, 753 53 Všechovice, Horní Těšice č.p.54 - 242 300 Kč, bez DPH, tj. 293 183 Kč, s
DPH.
Starostka uvedla, že nejnižší cenovou nabídku předložil p. Pavel Hegar, 753 01 Ústí č.p. 97, IČ: 659
18 509.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 6.1/20/2021 BYLO SCHVÁLENO

6.2. Vybavení spolkové místnosti hasičské zbrojnice - úprava podlahy

Starostka uvedla, že se jedná o úpravu podlahy klubovny hasičské zbrojnice v Opatovicích ( půdní
prostor), konkrétně jde o vyrovnání podlahy stěrkou samonivelační a následnou pokládku krytiny linolea.
V rámci poptávky byly osloveny celkem 3 firmy a ty předložily své cenové nabídky:
1) Jakub Pešát - uvedl cenu 1024 Kč /m2, tj. u 95 m2 plochy 97 280 Kč, vč. DPH.
2) PODLAHY a INTERIÉRY, Nava interier s.r.o. Komenského 449, 753 01 Hranice, IČ: 06899536 120 460 Kč, bez DPH, s DPH za 145 756,60 Kč,
3) Martin Hilscher, Drahotuše - 70 248 Kč, bez DPH, 85 000 Kč, s DPH, což byla i nejvýhodnější
cenová nabídka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 6.2/20/2021 BYLO SCHVÁLENO

6.3. Vybavení výdejny v Lidovém domě v Opatovicích

Starostka uvedla, že se jedná o pořízení gastro vybavení pro zázemí výdejny v Lidovém doměv
Opatovicích, konkrétně jde o chladící zařízení, nerezový mycí stůl se dvěma dřezy, myčku na nádobí,
včetně nezbytných stavebních úprav. V rámci poptávky byly osloveny celkem 3 firmy a ty předložily
své cenové nabídky:
1) PROMOS trading, spol s r.o., Havířov - 89 415 Kč, bez DPH, tj. 108 192, 15 Kč s DPH,
2) RM Gastro s.r.o., Praha - 94 745 Kč, bez DPH, tj. 114 641, 45 Kč s DPH,
3) GASTROCENTRUM Moravia s.r.o., Přerov - 86 504 Kč, bez DPH, tj. 104 669, 84 Kč s DPH.
Starostka uvedla, že nejlevnější nabídku předložila firma GASTROCENTRUM Moravia s.r.o., Optiky
4b, 750 02 Přerov, IČ: 07710097 , za cenu 86 504 Kč, bez DPH, tj. 104 669, 84 Kč s DPH.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo vzneseno.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro
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Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro
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9. Rozpočtové opatření č. 8 - září 2021- 5/ZO

Předsedající uvedla, že finanční výbor projednal toto rozpočtové opatření na svém jednání před
zasedáním zastupitelstva dne 22. 9.. 2021 a předala slovo předsedkyni finančního výboru Ing. Marii
Černocké.
Ing. M. Černocká - 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.
Stanovisko nebylo sděleno.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro
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10. Různé, náměty a připomínky

Ing. M. Matýska - sdělil zastupitelstvu podrobnosti k havárii při opravě místní komunikace SO 106 ul. Hlavní - Zahradní, kde došlo při stavbě k propadu kanalizace. Navrhl výměnu kanalizace, s tím
související dodatek k smlouvě a úpravu rozpočtu.
J. Číhal - potvrdil, že kamerové zkoušky ukázaly, že daná kanalizace je ve velmi špatném stavu a
doporučuje výměnu. Dále pan Číhal informoval zastupitelstvo o průběhu opravy místní komunikace k
rybníku. Sdělil, že ve spodní části komunikace bude nutné vyměnit podloží.
Starostka - informovala přítomné o medajlových výsledcích ve sportovních soutěžích v ČR občana
obce -p. T. Smýkala, který byl také v září 2021 vyhodnocen jako druhý nejlepší sportovec města
Hranic roku 2020, dále sdělila, že došlo o víkendu k poškození autobusové zastávky (prokopnuté
sklo). Také informovala o odeslání vzorků rostlin k laboratorním rozborům na Mendlovu Univerzitu v
Brně, které byly vysazeny v loňském roce a byly poškozeny neznámým vandalem (jedná se celkem o
38 ks ze 70 vysazených), dále uvedla, že minulý týden došlo k ekologické havárii (otrava ryb) v
rybníku nad lomem v Opatovicích. Současně sdělila, že Ing. Ředina - statik dnes předal obci posudek
a návrh na zajištění podlah, stropů a krovů ZŠ v Opatovicích.
Ing. Masařík - se zeptal, proč rada obce zvýšila věkovou hranici pro setkání seniorů? A proč na
jednání zastupitelstva není přítomna předsedkyně kulturní komise? Dále se zeptal na projekt LD a
pozemkové úpravy.
Starostka odpověděla, že návrh na zvýšení věkové hranice pro pozvání na setkání seniorů navrhla k
projednání radě předsedkyně kulturní komise Hana Klvaňová. Dále uvedla, že ji v minulosti již
sdělila, aby se zasedání zastupitelstva účastnila.
Ing. Matýska - odpověděl, že rada neřešila tímto rozhodnutím úsporu peněz, ale odmítání zúčastnit
se akce většiny pozvaných, pracovně aktivních šedesátníků na tuto akci, dále také k celkově v
návaznosti na vládní změny spočívající ve zvyšování věku odchodu do důchodu v 65 letech. K
projektu LD uvedl, že podle uzavřené smlouvy o dílo a dodatku ke smlouvě, by měl projektant
předložit projekt pro územní rozhodnutí v příštím roce.
J. Kulička - odpověděl, že na podkladech pro pozemkové úpravy pracuje a chystá se oslovit majoritní
vlastníky.

3.2. Podání žádosti na změnu stavby před dokončením

Předsedající uvedla, že v souvislosti se stavbou "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v
Opatovicích", byly v rámci předmětného záměru řešeny změny v projektu, které spočívají v realizaci
vnitřního výtahu, výtahové šachty, předokenních žaluzií a hliníkové vstupní stěny a nerealizaci
schodolezu. Změna schodolezu na výtah byla předem konzultována s MMR ČR, přičemž bylo
sděleno, že to není problém a současně i uvedlo, že schodolez není uznatelným nákladem a byl obci
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omylem zaúčtován v rámci příslibu dotace (ta bude tedy ještě ponížena), a že stejně tak ostatní
změny v projektu budou neuznatelným nákladem. Starostka sdělila, že i když dojde k navýšení
nákladů na realizaci stavby zapracováním výtahu do objektu, který projde snad velmi zásadní a
rozsáhlou přestavbou, při které tento stavební zásah lze realizovat. Dále uvedla, že je třeba si
uvědomit, že se v případě této budovy jedná o objekt občanské vybavenosti, která je po celý rok
velmi využívána občany a zaměstnanci. Výtah jako bezbariérový přístup do budovy bude jistým
komfortem pro postižené osoby, místo původního schodolezu. Jelikož změny představují záměr, který
podléhá stavebnímu povolení, je třeba požádat stavební úřad o vydání povolení ke změně stavby před
dokončením a změnu také oznámit MMR ČR.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo vzneseno žádné stanovisko.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro
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3.3. Schválení zhotovitele stavby

Starostka uvedla, že v souvislosti s tímto bodem jednání - realizace stavby "Dokončení fasády a
rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích", zastupitelé obdrželi v materiálech seznam přijatých
nabídek a dále zápis z otevření a hodnocení nabídek.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 12. 8. 2021 a zadavetel - obec Opatovice, přijal do konce lhůty
(30. 8. 2020 do 10:00 hod.) níže uvedené nabídky. Uvedené ceny byly převzaty z krycích listů
jednotlivých nabídek. V rámci výběrového řízení, které proběhlo elektronicky přes portál zadavatele,
zaslaly své nabídky 3 firmy: PROBI Inženýring s.r.o., Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice s cenou: 13
977 888,03 Kč bez DPH; HLAVA-STAVBY s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem s cenou: 12 693 967,14 Kč bez DPH; RAPOS, spol. s r. o., Palackého 529, Všetuly, 769 01
Holešov, s cenou: 13 927 949,41 Kč. Výběrové řízení administroval a zpracoval Ing. Zdeněk Dorazil,
Seven consulting s.r.o., U Rybníka 2394/7, 750 02 Přerov.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo vzneseno žádné stanovisko.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro
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3.4. Příkazní smlouva na autorský dozor stavby

Starostka sdělila přítomným, že v rámci realizace předmětné stavební akce bude potřeba zajistit
autorský dozor související s projektovou dokumentací, kterou vyhotovila firma GREEN-PENB s.r.o.,
Milotice nad Bečvou 80, PSČ: 753 67 IČ: 24268763, zastoupenou Evou Vývodovou, jednatelkou
společnosti, a to formu příkazní smlouvy, kterou obdrželi zastupitelé v materiálech pro dnešní
jednání. Podle ceníku za výkon autorského dozoru, si firma účtuje částku 600 Kč/hod. , bez DPH.
Ostatní ustanovení je v návrhu Příkazní smlouvy, která byla předložena na jednání ZO.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo vzneseno žádné stanovisko.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro
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Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro
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11. Ukončení zasedání

Jednání bylo ukončeno v 19,15 hodin.

3.5. Příkazní smlouva na administraci veřejné zakázky

Starostka uvedla, že předmětem "Příkazní smlouvy" je zajištění administrace podlimitní veřejné
zakázky „Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích, Hlavní 170, 753 56
Opatovice“, která bude zadávána v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách, které pro obec zajistila firma: Seven consulting s.r.o., U
Rybníka 2394/7, 750 02 Přerov, IČ: 277 953 22, zastoupená Ing. Zdeňkem Dorazilem – jednatelem
společnosti. Úplata za práce a činnosti spojené s administrací veřejné zakázky, které jsou
předmětem této smlouvy činí: bez DPH 50 000 Kč, s DPH (21%) 60 500 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo vzneseno žádné stanovisko.

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

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro
15/17

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 3.5/20/2021 BYLO SCHVÁLENO

2.1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Z minulého zasedání zastupitelstva č.19, konaného dne 30. 8. 2021, vyplynuly následující úkoly,
které byly splněny do dnešního zasedání. Jedná se o následující:
- opravy místních komunikací v obci Opatovice - 2. etapa, rozšíření opravy komunikace u
SO 107 (ul. U Rybníka) a zajištění havarijního stavu svahu u č.p. 129, ul. Hlavní- pověření k podání
změny žádosti o dotaci (MMR ČR) a u MěÚ Hranice ODS, podpis dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, bylo
provedeno;
- pořízení návěsu (vlečky) pro traktor, objednávka byla odeslána, čeká se na dodání návěsu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo vzneseno.

Návrh usnesení
Výsledek hlasování
PRO: 0, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 2.1/20/2021 NEBYLO SCHVÁLENO
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Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Dagmar Navrátilová

starostka

Ing. Martin Matýska Ph.D.

místostarosta

Mgr. Magdalena Ančincová

zapisovatel

Jan Bartošík

ověřovatel

Ing. Martin Roreček

ověřovatel
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Datum

Podpis

