Výpis z Usnesení
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Opatovice č. 21, které se konalo 25. 10. 2021 se
začátkem v 17:30
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1/21/2021

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce Opatovice určuje zapisovatelku Věru Klvaňovou, ověřovatele zápisu
Ing. Jana Bartošíka a Ing. Martina Rorečka.

2/21/2021

Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 21. zasedání ZO
Opatovice.

3/21/2021

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání
zastupitelstva č. 20.

4/21/2021

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
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.

5/21/2021

Statické zajištění dřevěných konstrukcí ZŠ v Opatovicích - rozpočet a zhotovitel stavby
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.
Realizace výsadby stromů na parc. č. 1601 v k.ú. Opatovice u Hranic
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.
Prodej pozemku parc. č. 1269/47 v k.ú. Opatovice u Hranic
Po projednání ZO schvaluje prodej obecního pozemku parc.č.1269/47 – zahrada, o
výměře 237 m2, v k.ú. Opatovice u Hranic, manželům
, oba bytem Hlavní 150, Opatovice, 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.

6/21/2021

7/21/2021

8.1/21/2021 Zajištění obchodní obslužnosti - prodejna potravin
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.
8.2/21/2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Po projednání ZO schvaluje OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.

8.3/21/2021 Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství - firmy
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.

8.4/21/2021 Zplnomocnění - schůze singularistů
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.
8.5/21/2021 Žádost o poskytnutí dotace - TJ Sokol Opatovice, z.s.
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.
8.6/21/2021 Žádost o poskytnutí dotace - SDH Opatovice
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.
8.7/21/2021 Žádost o poskytnutí dotace na rok 2022 (TJ Sokol Opatovice z.s.)
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.
9/21/2021 Rozpočtové opatření č.9 - říjen 2021- 6/ZO
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 – říjen 2021 - 6/ZO.

..................................
Ing. Martin Matýska,Ph.D. ,
mistostarosta
Vyvěšeno: 01. 11. 2021
Sňato: 17. 11. 2021

..................................
Ing. Dagmar Navrátilová, starostka
V Opatovicích dne 25. 10. 2021

