Obec Opatovice
Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Opatovice
konaného dne 25. 10. 2021
Číslo zasedání: 21/2021
Datum zasedání: 25. 10. 2021, 17:30 hod
Místo zasedání: Obecní úřad, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
Přítomní zastupitelé: 12, Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Marie Černocká (příchod v 18,05 hodin),
Ing. Jan Bartošík, Ing. Martin Roreček, Jolana Andrýsková, Ing. Petr Dvořák, Radek Klanica, Jiří
Kulička, Ing. Miloslav Masařík, Mgr. Lucie Janásková, Tomáš Klvaňa, Pavel Juráň - zastupitelstvo je
usnášení schopné

Ze zasedání se omlouvá: Ing. Martin Matýska Ph.D., Karel Andrýsek, Mgr. Magdalena Ančincová
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Bartošík, Ing. Martin Roreček
Zapisovatel zápisu: Věra Klvaňová
Navržený program
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu: "Opravy MK v obci Opatovice - 2. etapa" - oprava
kanalizace - SO 106 Stavební úpravy v ul. Hlavní
5. Statické zajištění dřevěných konstrukcí ZŠ v Opatovicích - rozpočet a zhotovitel stavby
6. Realizace výsadby stromů na parc. č. 1601 v k.ú. Opatovice u Hranic
7. Prodej pozemku parc. č. 1269/47 v k.ú. Opatovice u Hranic
8. Různé
8.1. Zajištění obchodní obslužnosti - prodejna potravin
8.2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
8.3. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství - firmy
8.4. Zplnomocnění - schůze singularistů
8.5. Žádost o poskytnutí dotace - TJ Sokol Opatovice, z.s.
8.6. Žádost o poskytnutí dotace - SDH Opatovice
8.7. Žádost o poskytnutí dotace na rok 2022 (TJ Sokol Opatovice z.s.)
9. Rozpočtové opatření č.9 - říjen 2021- 6/ZO
10. Náměty, připomínky
11. Ukončení zasedání
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1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

21. 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 paní Věru Klvaňovou, 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 Věru Klvaňovou, ověřovatele zápisu Ing. Jana
Bartošíka a Ing. Martina Rorečka.

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

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 1/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

2. Schválení programu zasedání

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 21. zasedání
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 13. 10. 2021. Dále navrhla
zařadit místo bodu č. 8 - Různé, jako jeho podbod č. 8.1 - Zajištění obslužnosti - prodejna potravin,
podbod 8.2 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, podbod č. 8.3 - Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství - firmy,
jako podbod č. 8.4 - Zlnomocnění - schůze singularistů, podbod č. 8.5 - Žádost o poskytnutí dotace z
loterií- TJ Sokol Opatovice, jako podbod č. 8.6 - Žádost o poskytnutí dotace z loterií - SDH Opatovice,
dále jako podbod č. 8.7 - Žádost o poskytnutí dotace na rok 2022 (TJ Sokol Opatovice z.s.).
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Jako bod č. 9 -Rozpočtové opatření č.9 - říjen 2021-6/ZO a závěr bod č. 10 - Náměty, připomínky a
bod č. 11 - Ukončení zasedání ZO.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 21. zasedání ZO Opatovice.

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

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 2/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Z minulého zasedání zastupitelstva č. 20, konaného dne 27. 9. 2021 vyplynuly následující úkoly,
které byly splněny do dnešního zasedání, jedná se o následující:
- rekonstrukce střechy garáže domu služeb - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - byl podepsán, současně
také Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo na stavbu "Oprava havarijního stavu lávky na vtokové straně mostu ev.č. 438-004",
dále Darovací smlouva na finanční dar SH Čech, Moravy a Slezska, SDH Opatovice, ze sběru železa,
byl oboustranně podepsán,
- vybavení spolkové místnosti hasičské zbrojnice - pořízení nábytku, obložení a úprava podlahy smlouvy byly podepsány, práce nyní probíhaji,
- vybavení výdejny v Lidovém domě v Opatovicích, smlouva taktéž byla podepsána, práce byly dnes
zahájeny,
- žádost na změnu stavby před dokončením na stavbu: "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru
OÚ v
Opatovicích" - byla podána na SÚ,
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- Smlouva o dílo na realizaci stavby "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích", s
firmou HLAVA-STAVBY s.r.o.,
Hlinsko pod Hostýnem, byla oboustranně podepsána, dále Příkazní smlouva na autorský dozor
předmětné stavby, byla podepsána s firmou GREENPENB s.r.o.,Milotice nad Bečvou, Příkazní
smlouva na administraci veřejné zakázky„Dokončení fasády a rekonstrukce
interiéru OÚ v Opatovicích" s firmou Seven consulting s.r.o., Přerov, byla oboustranně podepsána.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č. 20.

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

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 3/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu: "Opravy MK v obci Opatovice - 2. etapa" oprava kanalizace - SO 106 Stavební úpravy v ul. Hlavní

Starostka uvedla, že při zahájení prací na opravu komunikce v ul. Hlavní (jedná se o SO 106) došlo k
propadnutí betonové kanalizační šachty pod bagrem. Jelikož se jedná o havarijní stav, byly z tohoto
důvodu stavební práce zastaveny a dále bylo zjišťováno v jakém stavu se nachází kanalizační podrubí
v daném úseku, vč. napojených přípojek. Toto bylo zjišťováno optickou inspekcí daného úseku
kanalizace pod opravovanou vozovkou v délce cca 68m. Vlastní monitoring provedla firma Sezako
Prostějov. Z provedeného záznamu bylo zjištěno, že se skutečně jedná o havarijní stav této stoky s
nátoky balastních vod přesazenými spoji z podloží MK do kanalizace. Hrozí také vážné nebezpečí
ucpání nebo prolomení kanalizace pod opravovanou vozovkou. Objednatel proto rozhodl o dočasném
zastavení prací na tomto objektu a současně požádal zhotovitele o vypracování a předložení cenové
nabídky na vícepráce – výměnu kanalizačního AZC potrubí a betonové šachty za plastové potrubí DN
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250 SN 10 a plastovou šachtu dle výkazu výměr vypracovaného TDI. Tuto CN TDI připomínkoval na
KD dne 7. 10. 2021 a byl dohodnut další postup, spočívající ve změně technického řešení a tím i
cenových možností opravy kanalizace po vozovkou.
Konečný rozpočet na opravu - výměnu kanalizace, po připomínkování vypracovala firma
METROSTAV Infrastructure a.s., přičemž u SO 106 - Stavební úpravy na ul. Hlavní, dojde k navýšení
ceny díla podle výkazu výměr o 547 387, 67 Kč, bez DPH. Jedná se o vícepráce (méněpráce).
Zastupitelé rozpočet i návrh Dodatku č. 2 ke SoD obdrželi v materiálech.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo
sděleno následující stanovisko:

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje navýšení ceny u SO 106 – Stavební úpravy komunikace v ul. Hlavní,
spočívající ve výměně stávající nefunkční kanalizace za cenu ve výši 547 387, 67 Kč, bez DPH, a
schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21602201 ze dne 20. 8. 2021 s firmou
METROSTAV Infrastructure a.s., IČ: 242 04 005, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, dále
pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2.

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

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 4/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

5. Statické zajištění dřevěných konstrukcí ZŠ v Opatovicích - rozpočet a zhotovitel stavby
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Starostka uvedla, že na pracovní schůzce dne 11. 10. 2021 předložila zastupitelům návrh na statické
zajištění napadených konstrukcí krovu, stropů a podlahy ve třídách ZŠ od statika - Ing. Řediny. Dále
připomněla, že firma Mareš Ivo s.r.o. uvedla, že vzhledem k nedostatku zaměstanců a času odmítá
realizovat statické zajištění dřevěných konstrukcí ve škole, navíc smlouvu má uzavřenu s obcí pouze
na přípravné práce. Současně oslovila firmu p. Milana Hajlmana - Stavitelství střechy s.r.o., Hranice,
který také z kapacitních a časových důvodů odmítl provést statické zajištění na ZŠ.
Starostka na základě těchto skutečností oslovila zástupce firmy Teslice s.r.o. ze Vsetína, zda by
navržené stavební práce nacenili a provedli statické zajištění ve škole, zejm. ve třídě ve 2. NP do
konce října. Vybrala tuto firmu, jelikož má velké zkušenosti s opravou historických budov. Důvodem
rychlého řešení je jednak havarijní stav dřevěných konstrukcí ve škole, ale také nutnost přestěhování
obecního úřadu z budovy, aby mohla být zahájena rekonstrukce budovy úřadu a žáci byli opět
přemístěni do školy.
Druhou část opravy (tzn. vyztužení krovu a zapravení a zajištění stropní konstrukce nad třídami by
bylo možné provést v půdním prostoru - bez zásahu do prostor interiéru učeben ZŠ v další etapě (tj.
výhledově podle možností firmy: prosinec, leden, únor 2021/2022).
Dne 21. 10. 2021 zaslala firma rozpočet a návrh smlouvy o dílo, které zastupitelé obdrželi v
materiálech pro dnešní jednání.
Podle cenové nabídky činí cena za statické zajištění podlahy ve třídě v 2. NP ZŠ v Opatovicích 228
722,06 Kč , při DPH 21%, činí celková cena 276 754,06 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo
sděleno následující stanovisko:

Návrh usnesení
Po projedníní ZO schvaluje realizaci části stavby: "Provizorní zesílení zhlaví stropních trámů" ve
třídě v 2. NP budovy ZŠ v Opatovicích firmě TESLICE CZ s.r.o. , Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ:
27775003, za cenu 228 722, 06 Kč (tj. 276 754, 06 Kč, vč. DPH), současně pověřuje starostku
podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 5/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

6. Realizace výsadby stromů na parc. č. 1601 v k.ú. Opatovice u Hranic
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Starostka uvedla, že na jaře t.r. byla podána žádost o finanční prostředky z Programu podpory
obnovy přirozených funkcí krajiny na další linovou výsadbu stromů a to na části pozemku
parc.č.1601 v k.ú. Opatovice u Hranic (vodní tok). Cílem opatření je výsadba břehového porostu.
Tato výsadba posílí ekologickou stabilitu a diverzitu území, přispěje k omezení splachů do potoka z
okolních pozemků. V současné době je pozemek využíván jako okraj půdního bloku, využívaného jako
trvalý travní porost. Pozemek pro výsadbu již byl geodeticky vytýčen, na základě výkresu byl
proveden návrh výsadby - 28 ks stromů, která by měla být provedena od 1.9. 2021 až do 30. 11.
2021. Zatím však MŽP ČR nevydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale pokud obec obdrží fin.
prostředky, měly by tyto pokrýt náklady na výsadbu ve výši 26 474 Kč. V materiálech zastupitelé
obdrželi tyto podklady:
- rozpočet a návrh smlouvy o dílo. Realizaci výsadby by zajistila firma p. Adama Šiguta, PROFI
ZELEŇ s.r.o., IČO: 09211853, DIČ: CZ09211853 sídlem: Malhotice 136, 753 53 Malhotice, za cenu
21 880 Kč, bez DPH, tj. 26 474,80 Kč, včetně DPH.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo
sděleno následující stanovisko:

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje výsadbu 28 ks stromů na části pozemku parc.č.1601 v k.ú. Opatovice u
Hranic firmou PROFI ZELEŇ s.r.o., IČ: 09211853, Malhotice 136, 753 53 Malhotice, za cenu 21 880
Kč, bez DPH, tj. 26 474,80 Kč, včetně DPH, a současně pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 6/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

7. Prodej pozemku parc. č. 1269/47 v k.ú. Opatovice u Hranic

Starostka uvedla, že záměr na prodej pozemku byl zveřejněn od 16. 9. do 4. 10. 2021. Na záměr se
přihlásili dne 1. 10. 2021 manželé
s tím, že akceptují cenu 100 Kč/m2, a podmínky záměru, na
prodej parc. č. 1269/47 – zahrada, o výměře 237 m2.
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RO č. 50 dne 11. 10. 2021 žádost projednala a doporučila usn. č. 3/50/2021 zastupitelstvu schválit
prodej obecního pozemku parc.č.1269/47 v k.ú. Opatovice u Hranic, za cenu 100 Kč/m2 manželům
Manželé
doposud užívali část předmětného pozemku na základě nájemní smlouvy, tato
automaticky zanikne převodem nemovitosti, pokud dojde ke schválení prodeje pozemku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo sděleno žádné stanovisko.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje prodej obecního pozemku parc.č.1269/47 – zahrada, o výměře 237 m2,
v k.ú. Opatovice u Hranic, manželům
, za cenu 100 Kč/m2, tj. v celkové výši 23 700 Kč s tím, že kupující uhradí náklady na
vypracování kupní smlouvy a vklad do KN, a současně pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.

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

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 7/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

8. Různé

8.1. Zajištění obchodní obslužnosti - prodejna potravin
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Předsedající uvedla dne 12. 10. 2021 obec obdržela žádost společnosti Jednota spotřební družstvo v
Uherském Ostrohu na finanční příspěvek-dotaci, na provoz prodejny potravin v Opatovicích ve výši
60 000 Kč. Představenstvo družstva opět vyhodnotilo hospodaření prodejny v Opatovicích k 31. 8.
2021 jako ztrátovou, ztráta činí 147 tis. Kč. Předseda představenstva uvedl, že s ohledem na nárůst
cen energií a navýšení výdajů na mzdy nezaručuje, že představenstvo schválí provoz prodejny pro
občany obce v roce 2022, která je ztrátová, a že výsledek projednání ZO čekává do konce října 2021.
V materiálech zastupitelé obdrželi žádost a výkazy hospodaření prodejny za rok 2020 a do 31. 8.
2021.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. K
návrhu se vyjádřili:
R. Klanica uvedl, že by nedával žádné peníze.
Ing. Dvořák - já bych přispěl, i když zde nenakupuji a je to zde zdražší, ale zde nakupuje spousta
místních občanů, dal bych půlku částky.
Ing. Navrátilová - navrhla také poloviční částku.
Ing. Roreček - dal bych 50 000 Kč, ale určil bych tuto částku na úhradu energií.
Návrh usnesení
Po projednání Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku (dotaci) ve
výši 30 000 Kč na rok 2022 na provoz prodejny potravin v Opatovicích společnosti Jednota spotřební
družstvo v Uherském Ostrohu.
Výsledek hlasování
PRO: 10, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

proti

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 8.1/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

8.2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství

Starostka uvedla, že dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa (z. č. 541, 542 a
543/2020 Sb.), kterou byla mimo jiné dotčena i právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním
odpadem. Dle nové právní úpravy mohou obce od 1. 1. 2022 vybírat úhradu za komunální odpad
pouze prostřednictvím jednoho ze dvou nových místních poplatků za KO ( přičemž smluvní úhrada
bude možná). Jedná se tyto dva nové druhy poplatku:
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a) místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a b) místní poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
Od r. 2022 tudíž nebude možné vybírat místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstrňování KO dle § 10b zákona o místních poplatcích, ani poplatek za
KO dle § 17a "starého" zákona o odpadech. Pokud by tak obec učinila, jednal by v rozporu se
zákonem.
Novou právní úpravou byla dotčena i právní úprava systému nakládání s KO v obci ( obecní systém
odpadového hospodářství). Tato změna sice nemá přímý vliv na zákonnost dosavadní OZV o
stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO, nicméně
obec by měla zhodnoti, zda její stávající systém odpovídá nové právní úpravě a případně vydat novou
OZV.
První z místních poplatků je poplatkem za možnost využívat existence obecního systému,
poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci a vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům nebo
stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není žádná fyzická osoba přihlášena. Maximální výše tohoto
poplatku může činit max. 1200 Kč. V návrhu OZV č. 1/2021, kterou zastupitelé obdrželi v
materiálech je uvedena částka poplatku za odpad 500 Kč za rok. Tato částka zůstala stejná, jako
loni.
V průběhu jednání přišla Ing. Marie Černocká v 18,05 hodin.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. K
návrhu se vyjádřili:
- Ing. Roreček - sdělil, že již tato nová OZV podle zákona o místních poplatcích není vázaná na
výpočet poplatku za KO,
- Kulička - se zeptal, jestli částka za Ko je s daní nebo bez DPH?
- Ing. Masařík - odpověděl, že tato částka je bez DPH, paní V. Klvaňová k tomuto uvedla, že se to pro
fyzické osoby nezdaňuje,
- Ing. Dvořák - zeptal se, jak platí rekreační objekty?
- Ing. Masařík - odpověděl, že je to za objekt.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro
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Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 8.2/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

8.3. Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství - firmy

Starostka uvedla, že v minulosti obec Opatovice s některými místními podnikately (právnickou a
fyzickou osobu oprávněnou k podnikání) ) uzavřela "Dohody o systému nakládání s komunálním
odpadem (dále jen "KO")", (dále jen "Dohoda"). Tyto dohody se uzavíraly na základě ust. zákona č.
185/2001 Sb, o odpadech, který již není v platnosti. Místo něj nyní platí zákon č. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a podle jehož ustanovení § 62 odst. 2 bude potřeba uzavřít s
některými podnikately nové "Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství" (dále
také jen "Smlouva") a současně také upravit cenu za KO (včetně tříděného odpadu) a upravit
termíny v těchto nových smlouvách v souladu s novou OZV.
Vzor nové Smlouvy zastupitelé obdrželi v materiálech, stejně tak přehled nákladů za služby (tzn. za
vývoz KO, vč. tříděného, za rok 2020 a přehled za část roku 2021). Při výpočtu nové ceny se
postupovalo podle těchto výdajů.
Starostka navrhla tedy stanovit cenu pro podnikatele za likvidaci KO, včetně tříděného odpadu, ve
výši 800 Kč, bez DPH /rok, tj. 968 Kč/ rok, vč. DPH, od 1. 1. 2022 s tím, že tato platba bude splatná
každoročně v termínu do 31. 3.
Pokud bude schválena nová cena zastupitlstvem, vč. termínu splatnosti, bude potřeba vypovědět
firmám staré "Dohody" a uzavřít s nimi nové "Smlouvy". V nové smlouvě je cena za zapojení původce
odpadu (firmy) do obecního systému stanovena ročně s ohledem na skutečné náklady obce na
zjištění nakládání s KO. Výpovědní lhůta smlouvy (dohody) je 1 měsíc.
Starostka vyzvala přítomné zastupitele a občany, aby vznesli dotazy k tomuto bodu. Nikdo neměl
připomínky.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje poplatek za využití obecního systému odpadového hospodářství obce
právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání ve výši 800 Kč (bez DPH) ročně, s
termínem splatnosti do 31. 3., s platností od 1. 1. 2022.

11/18

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

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 8.3/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

8.4. Zplnomocnění - schůze singularistů

Pozvánku obec obdržela od Opatovického lesního singulárního družstva, e-mailem dne 18. 10. 2021.
jedná se o členskou schůzi, která se uskuteční 19. 11. 2021 v Opatovicích. Dále obec obdržela plnou
moc, k zastupování na jednání valné hromady Opatovického lesního singulárního družstva se sídlem
Opatovice, Záhorská 9, PSČ 753 56, IČ 25848089, jde zejména o zastoupení Obce Opatovice jako
člena, aby hlasovala o všech záležitostech projednávaných na této valné hromadě a vykonávala
veškerá práva člena družstva, která dle zákona a stanov Opatovického lesního singulárního družstva
náleží.
Starostka vyzvala přítomné, aby se vyjádřili k předmětnému bodu. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení
PO projednání ZO pověřuje starostku Ing. Dagmar Navrátilovou, k zastupování obce na jednání
valné hromady Opatovického lesního singulárního družstva, se sídlem Opatovice, Záhorská 9, PSČ
753 56, IČ 25848089, dne 19. 11. 2021, zejména pak zastoupila obec Opatovice jako člena, a
současně starostku pověřuje, aby hlasovala o všech záležitostech projednávaných na této valné
hromadě a vykonávala veškerá práva člena družstva, která dle zákona a stanov Opatovického lesního
singulárního družstva náleží.

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

zdržela se

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 8.4/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

8.5. Žádost o poskytnutí dotace - TJ Sokol Opatovice, z.s.

Obec Opatovice obdržela dne 20. 10. 2021 žádost o poskytnutí dotace ve výši 35 tisíc Kč, z příjmů
obce z loterijních her od TJ Sokol Opatovice, z.s., v předmětné žádosti TJ Sokol Opatovice je uveden
jako účel požadované dotace: podpora sportovní činnosti mládeže
v roce 2021/2022, dále pro vytváření podmínek pro výkon a rozvoj sportovní činnosti dětí a mládeže.
Starostka vyzvala přítomné, aby se k bodu vyjádřili. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35 tisíc Kč pro TJ Sokol Opatovice z.s.,
Sportovní 157, 753 56 Opatovice, IČ: 6078226, z příjmů obce z loterijních her na podporu sportovní
činnosti mládeže v roce 2021/2022, pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro
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Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 8.5/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

8.6. Žádost o poskytnutí dotace - SDH Opatovice

Obec Opatovice dne 22. 10. 2021 obdržela žádost od SH-ČMS SDH Opatovice o poskytnutí dotace z
loterijních her ve výši 35 tisíc Kč na rozvoj SDH Opatovice.
Starostka vyzvala přítomné, aby se vyjádřili k předmětnému bodu. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35 tisíc Kč pro SH - ČMS SDH Opatovice,
Hlavní 149, 753 56 Opatovice, IČ: 659 20511, z příjmů obce z loterijních her na podporu a rozvoj
SDH Opatovice, pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 8.6/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

8.7. Žádost o poskytnutí dotace na rok 2022 (TJ Sokol Opatovice z.s.)

Starostka uvedla, že žádost o dotaci za účelem podpory sportovní činnosti a údržby sportovního
areálu na rok 2022 byla podána dne 20.10. 2021 TJ SOKOL Opatovice z.s., který ve své žádosti
uvádí, že žádá o dotaci ve výši 200.000 Kč, na účel: na podporu celoroční sportovní a společenskou
činnost TJ SOKOL Opatovice v roce 2022, dále také údržbu sportovního areálu "Pod Hory" v roce
2022.
Současně předseda Ing. Bartošík ve své žádosti uvádí, že v posledních letech došlo ke zvýšení
členské základny v kategoriích dětí a mládeže. Pro sportovce je tedy nutné zajisti prostory a
vybavení pro trénink a soutěže. Plánují ve sportovním areálu Pod Hory provést úpravu přístupové
cesty, na kterou již obdrželi od OK dotaci, dále hodlají pokračovat v rekonstrukci výletiště.
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Zastupitelům byla v materiálech předložena žádost.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko:
Ing. Bartošík - uvedl, že opravit hodlají železniční pražce, obdrželi jsme dotaci od OK 230 tisíc Kč,
Ing. Masařík - čekáme na dotaci od Národní sportovní agentury a firma ZAPE se bude sponzorky
podílet.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje TJ SOKOL Opatovice, z.s. dotaci na podporu sportovní činnosti a údržbu
sportovního areálu na rok 2022 ve výši 200 000 Kč a současně pověřuje starostku podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 8.7/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

9. Rozpočtové opatření č.9 - říjen 2021- 6/ZO

Předsedající uvedla, že finanční výbor projednal toto rozpočtové opatření na svém jednání před
zasedáním zastupitelstva dne 25. 10.2021 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
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Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 – říjen 2021 - 6/ZO.

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

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 9/21/2021 BYLO SCHVÁLENO

10. Náměty, připomínky

Starostka k tomuto bodu uvedla následující informace:
- v obci byl ukončen plánovaný nátěr 20 ks stožárů VO (9+11), součástí opravy bylo i nové
zabetonování některých sloupů,
- na 19. 11. je plánováno setkání seniorů, pokud nebude akce zrušena, bude potřeba zajistit
organizaci setkání zastupiteli,
- obec obdržela dnes rozhodnutí od MMR ČR o přidělení dotace na rekonstrukci OÚ.
J. Kulička - uvedl, že žádá o pomoc všechny zastupitele a spolky při stěhování školy i vybavení
budovy OÚ do DS.
Ing. Masařík - se dotázal, zda víme termín, kdy to bude?
Ing. Navrátilová - sdělila, že záleží na firmě, která nyní pracuje ve škole.
Starostka ještě doplnila, že se tento týden bude kolaudovat část stavby mostu (pouze mostní
konstrukce), dále uvedla, že je dokončen hromosvod na střeše garáže traktoru, a že jsme obdželi
projektovou domunentaci na výtah a výtahovou šachtu v rámci změny stavby budovy OÚ od pana
statika.

11. Ukončení zasedání

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19,00 hodin.
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Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Dagmar Navrátilová

starostka

Ing. Martin Matýska Ph.D.

místostarosta

Ing. Jan Bartošík

ověřovatel

Ing. Martin Roreček

ověřovatel
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Datum

Podpis

