Obec Opatovice
Zápis z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice
konaného dne 22. 11. 2021
Číslo zasedání: 22/2021
Datum zasedání: 22. 11. 2021, 17:30 hod
Místo zasedání: Lidový dům, Hlavní 108, Opatovice
Přítomní zastupitelé: 14, Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska Ph.D., Ing. Marie
Černocká, Ing. Jan Bartošík, Ing. Martin Roreček, Jolana Andrýsková, Ing. Petr Dvořák, Radek
Klanica, Karel Andrýsek, Mgr. Magdalena Ančincová, Jiří Kulička, Ing. Miloslav Masařík, Tomáš
Klvaňa, Pavel Juráň - zastupitelstvo je usnášení schopné

Ze zasedání se omlouvá: Mgr. Lucie Janásková
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovatelé zápisu:
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. Schválení přijetí dotace od MMR ČR
3.1. Opravy místních komunikací v obci Opatovice - přijetí dotace
3.2. Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - přijetí dotace
4. Financování stavby: Dokončení fasády a rekonstrukce OÚ v Opatovicích
5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o díle - Opravy MK v obci Opatovice - 2. etapa
6. Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu Opatovice, p.č. 1657/24, smyčka, kNN
7. Žádost o poskytnutí finanční podpory (Charita Valašské Meziříčí)
8. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na provoz záchranné stanice v Barošovicích (ZO ČSOP
Nový Jičín)
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o nočním klidu
10. Statické zajištění krovu v základní škole - 2. etapa
11. Dotace na břehovou výsadbu stromů
12. Rozpočtové opatření č.10 - listopad 2021- 7/ZO
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
14. Různé, náměty a připomínky
15. Ukončení zasedání
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1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

22. 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 14 členů zastupitelstva a Zastupitelstvo obce Opatovice je usnášeníschopné. Jako
zapisovatelku určila paní Věru Klvaňovou, ověřovatele 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: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 1/22/2021 BYLO SCHVÁLENO

2. Schválení programu zasedání

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 22. zasedání
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 10. 11. 2021. Dále navrhla
zařadit k bodu č. 2 - Schválení programu zasedáni, jako jeho podbod č. 2.1 - Kontrola usnesení z
minulého zasedání, současně také zařadit do programu bod: Dotace na břehovou výsadbu stromů, a
jako další bod: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
IV-12-8022542, na parc.č. 649/1 v k.ú. Opatovice u Hranic.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 22. zasedání ZO Opatovice.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 2/22/2021 BYLO SCHVÁLENO

2.1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Z minulého zasedání zastupitelstva č. 20, konaného 27. 9. 2021 vyplynuly následující úkoly, které
byly splněny do dnešního zasedání, jedná se o následující:
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu: "Opravy MK v obci Opatovice - 2. etapa", byl oboustranně
podepsán,
- Statické zajištění dřevěných konstrukcí ZŠ v Opatovicích, smlouva o dílo byla podepsána, dílo již
bylo provedeno, žáci se již učí ve škole od 15. 11. 2021,
- Realizace výsadby stromů na parc. č. 1601 v k.ú. Opatovice u Hranic, smlouva o dílo byla
podespána, výsadba byla realizována,
- Prodej pozemku parc. č. 1269/47 v k.ú. Opatovice u Hranic, smlouva kupní byla již vyhotovena,
oboustraně podepsána,
- Zajištění obchodní obslužnosti ( v roce 2022) - prodejna potravin, darovací smlouva byla
vyhotovena, zatím nebylo ze strany JSD v Uh.Ostrohu odpovězeno, zda dotaci přijmou,
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, vyhláška byla zveřejněna na ÚD a dále odeslána k posouzení na MV ČR,
- Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství - firmy, již byly obeslány s výpovědí
a byly jim odeslány návrhy nových smluv k podpisu,
- Poskytnutí dotace - TJ Sokol Opatovice, z.s., i SH - ČMS SDH Opatovice, VP smlouvy byly
vyhotoveny, oboustranně podepsány,
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- VP smlouva o poskytnutí dotace 200 tisíc Kč na rok 2022 (TJ Sokol Opatovice z.s.), byla vyhotovena
a vzájemně 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. 21.

3. Schválení přijetí dotace od MMR ČR

3.1. Opravy místních komunikací v obci Opatovice - přijetí dotace

Předsedající uvedla, že dne 3. 11. 2021 obec Opatovice obdržela od MMR ČR Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na akci: Opravy místních komunikací v obci Opatovice - 2. etapa, ve výši 1 754
969,00 Kč. Tato stavba bude podle smlouvy o dílo dokončena 30. 11. 2021. Dále sdělila, že
zastupitelstvo projednalo a schvalovalo přijetí dotace již v měsíci červenci (usnesení č. 8a/18/2021).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení
Po projednání ZO vzalo na vědomí informaci o přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ČR
na akci: Opravy místních komunikací v obci Opatovice - 2. etapa.

3.2. Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - přijetí dotace

Předsedající uvedla, že obec Opatovice obdržela od MMR ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci: Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích, ve výši 9 560 696,00Kč Kč. Tato
stavba bude podle smlouvy o dílo dokončena 31. 12. 2022.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje přijetí dotace od MMR ČR na akci Dokončení fasády a rekonstrukce
interiéru OÚ v Opatovicích.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro
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Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 3.2/22/2021 BYLO SCHVÁLENO

4. Financování stavby: Dokončení fasády a rekonstrukce OÚ v Opatovicích

Místostarosta - Ing. Matýska uvedl, že v souvislosti s realizací projektu rekonstrukce budovy OÚ by
bylo vhodné zajistit dodatečné finanční prostředky na tuto akci formou bankovního úvěru, aby obec
mohla použít běžné prostředky rozpočtu obce na další akce a měla i dostatečnou rezervu v případě
nenadálých situací. Z tohoto důvodu je nachystáno zadání poptávkového řízení, kde bychom chtěli
oslovit min. tři finanční ústavy - KB, ČS a ČSOB. Zadání poptávky bylo předloženo zastupitelům k
posouzení. Navrhovaná výše úvěru činí Kč 6 milionů, což by mělo pokrýt rozdíl mezi smluvní cenou
na rekonstrukci budovy OÚ a dotací od MMR. Zastupitelé musí rozhodnout, o době splatnosti úvěru.
Navrženy jsou dvě varianty - 6 nebo 10 let s úrokovou fixací na 3, resp. 5 let, což představuje roční
splátku Kč 1 milión, resp. Kč. 600 tis. ročně plus úrok. Očekáváná úroková míra by měla pohybovat
mezi 3-4%. Účetní obce připravila Předběžný návrh Sřednědobého výhledu rozpočtu obce na
následující roky pro obě varianty, aby zastupitelé mohli posoudit jejich dopad na obecní rozpočet. Na
příštím jednání ZO bychom posoudili vhodnost předložených nabídek a na prvním jednání ZO v
příštím roce bychom schválili úvěrovou smlouvu s vybraným finančním ústavem. Dále místostrosta
uvedl, že rozpočet na rok 2022 budeme schvalovat s tím, že plánovanou investici rekonstrukce OÚ
dofinancujeme z rezerv (našetřených fin. prostředků) z minulých let, abychom mohli rozpočet
schválit a na začátku roku 2022 ( leden, únor) uzavřeme smlouvu o úvěru na dofinancování stavby.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo
sděleno následující stanovisko:
D. Navrátilová - uvedla, že získání úvěru není podmíněno zástavou některých z nemovistosí obce a
nemá to ani vliv na výši úroků z úvěru, poznamenal místostarosta.
J. Andrýsková - navrhla, aby splácení úvěru bylo na 6 let s fixací 4 roky.
Ing. Černocká - doporučila splácení úvěru 6 let a s fixací na 3 roky a dále navrhla začít splácet úvěr
ihned, tzn. v roce čerpání úvěru a ihned začít splácet také úrok z úvěru.
Ing. Matýska - uvedl, že začít splácet ihned není dobré, jelikož by nám chyběly finanční prostředky
na výstavbu.
D. Navrátilová - uvedla, že s tímto předčasným splácením není počítáno v návrhu rozpočtu na rok
2022.
Ing. Matýska uvedl, že v souvislostí se stavbou se mohou naskytnout nenadálé navýšení investic.
J. Kulička sdělil, že je pro splácení úvěru už v roce 2022.
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Ing. Roreček - uvedl, že je pro delší variantu splácení úvěru tj. 10 let s fixací 5 let a začít splácet od
roku 2023.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje zadání poptávkového řízení na spolufinancování akce: Dokončení fasády
a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích, s výší úvěru 6 miliónů Kč, s dobou splatnosti 6 let,
úrokovou fixaci na 3 roky, a dále pověřuje starostku a místostarostu realizací poptávkového řízení.
Výsledek hlasování
PRO: 13, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

proti

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 4/22/2021 BYLO SCHVÁLENO

5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o díle - Opravy MK v obci Opatovice - 2. etapa

Starostka uvedla, že v rámci stavebních úprav předmětné stavby vznikly vícepráce a méněpráce na
jednotlivých stavebních objektech: SO 107, SO 104 a SO106, které jsou popsány ve změnových
listech ZL 4 až ZL 9, které zastupitelé održeli i ssoupisy prací a návrhem dodatku č. 3 ke Smlouvě o
dílo. V rámci VCP a MNP došlo ke zvýšení ceny ve výši 172 693,22 Kč, bez DPH, což je 208 958,80
Kč s DPH. Nyní činí celkové náklady na předmětnou stavbu 3 789 659,14 Kč vč. DPH. Původní
náklady na realizaci stavby činily: 2 193 712,44 Kč včetně DPH. Dotace podle rozhodnutí MMR
ČR činí: 1 754 969,00 Kč. Starostka přítomné upozornila, že z této dotace budeme pravděpodobně
vracet částku ve výši cca 33 tisíc Kč. Rekapitulaci nákladů projektu od paní P. Krbálkové mají
zastupitelé přiloženu v materiálech pro dnešní jednání a bylo tuto nutno přiložit MMR ČR s
nahlášením změny č.3 projektu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo sděleno žádné stanovisko.

Návrh usnesení
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Po projednání ZO schvaluje vícepráce a méněpráce v rámci realizace stavby: Opravy MK v obci
Opatovice - 2. etapa, ve výši 172 693,22 Kč, bez DPH, a současně schvaluje uzavření Dodatku č. 3
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. 3.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 5/22/2021 BYLO SCHVÁLENO

6. Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu Opatovice, p.č. 1657/24, smyčka, kNN

Předsedající uvedla, že ZO č.15 dne 10. 3.2021 schválilo na tomto zasedání Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8020353/2, Opatovice, p.č.
1657/24, smyčka kNN. Nyní, kdy přípojka byla již realizována, obec dne 26. 10. 2021 obdržela
samotnou Smlouvu o zřízení věcného břemene. Jedná se o smlouvu úplatnou, při které bude zřízeno
věcné břemeno – vedení kabelu el. energie pro výše uvedenou stavbu. Zastupitelstvo obce na svém
zasedání č.15 stanovilo výši jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva ve výši 2 000 Kč +
DPH.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Nikdo
se nevyjádřil.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IV-12-8020353/2, Opatovice, p.č. 1657/24, smyčka kNN, a současně pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
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Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 6/22/2021 BYLO SCHVÁLENO

7. Žádost o poskytnutí finanční podpory (Charita Valašské Meziříčí)

Starostka uvedla, že obec Opatovice obdržela žádost dne 25. 10. 2021 od této organizace, ve které
tato požaduje od obce dotaci ve výši
3 900 Kč na zajištění sociální aktivizační služby (tzv. SASanky - terénní služba) pro rodiny s
nezaopatřenými dětmi, jedná se o podporu při obnově funkcí sociálně slabých rodin, např. při
navrácení dětí z ústavů zpět do rodin, apod.). V žádosti se uvádí, že sociální služby jsou posktovány i
občanům naší obce a jsou v souladu s Akčním plánem Olomouckého kraje na rok 2022.
Dále starostka uvedla, že RO č. 35 v minulém roce (2020) poskytla finanční dar ve výši 3000 Kč na
provoz hospice: Andělé stromu života, Nový Jičín, nebo také RO č. 49 dne 13. 9. 2021, poskytla
Charitě Hranice na zajištění sociálních služeb v roce 2021 finanční dar ve výši 5 000 Kč.
Starostka vyzvala přítomné zastupitele a přítomné, aby se k tomuto bodu či návrhu vyjádřili.
Pouze starostka vysvětlila důvody podání žádosti s tím že, jeden občan využil služeb Charity z
Valašského Meziříčí ve smyslu využití právní pomoci.
Návrh usnesení
Po projednání RO Opatovice schválila finanční dar Charitě Valašské Meziříčí, IČ: 47997885, Kpt.
Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, ve výši 3 900 Kč na provoz v roce 2022 a pověřuje starostku
zajištěním a podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO: 1, PROTI: 11, ZDRŽELI SE: 2
Ing. Dagmar Navrátilová

proti

Ing. Martin Matýska Ph.D.

proti

Ing. Marie Černocká

proti

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

proti
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Jolana Andrýsková

proti

Ing. Petr Dvořák

proti

Radek Klanica

proti

Karel Andrýsek

proti

Mgr. Magdalena Ančincová

proti

Jiří Kulička

proti

Ing. Miloslav Masařík

zdržel se

Tomáš Klvaňa

proti

Pavel Juráň

zdržel se

USNESENÍ 7/22/2021 NEBYLO SCHVÁLENO

8. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na provoz záchranné stanice v Barošovicích
(ZO ČSOP Nový Jičín)

Předsedající sdělila, že se jedná se o žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu
záchranné stanice v r. 2022, o který požádal Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, dne
8.11.2021 a to ve výši 5 000 Kč. Dále v dopise uvádí, že se průměrné náklady na ošetřování jednoho
živočicha či jedince pohybují okolo 2 300 Kč.
V minulých letech RO č.18 poskytla stanici finanční dar ve výši 1 000 Kč na provoz záchranné stanice
(formou darovací smlouvy) a RO č.34 v minulém roce schválila finanční dar ve stejné výši.
Předsedající navrhla příspěvek ve výši min. 3.000 Kč a vyzvala přítomné, aby se k tomuto návrhu
vyjádřili. Bylo sděleno následující:
Ing. Černocká navrhla, že by si zastupitelé mohli udělat exkurzi do záchranné stanice.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje ČSOP ZO Nový Jičín, Bartošovice 146, 742 54, Bartošovice, IČ:
47657901 finanční dar ve výši: 3 000 Kč na provoz záchranné stanice v roce 2022.
Výsledek hlasování
PRO: 12, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 1
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

zdržel se

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

proti

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro
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Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro
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9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o nočním klidu

Předsedající uvedla, že dobou nočního klidu se rozumí doba od 22 hodiny do 6 hodiny ranní, že tato
vyhláška stanovuje výjimečné případy pro některé akce pořádané v obci, při nichž je doba nočního
klidu vymezena v čl. 3 předmětné vyhlášky dobou kratší, než stanoví zákon, a to od 24 hodiny nebo
od 2 do 6 hodiny ranní. Z těchto důvodů je nutná změna původní OZV. Nabytím účinnosti této OZV
č. 2/2021, o nočním klidu, se ruší OZV č.2/2019, ze dne 16.12.2019.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Nebyo
sděleno žádné stanovisko.
Návrh usnesení
Po projednání Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2021, o nočním klidu, v navrhovaném znění.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro
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10. Statické zajištění krovu v základní škole - 2. etapa

Starostka uvedla, že v 1. fázi provedla firma Teslice s.r.o. ze Vsetína, stavební práce na statické
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zajištění podlahy ve třídě (2. NP).
Nyní je třeba přistoupit k druhé části opravy (tzn. vyztužení krovu a zapravení a zajištění stropních
konstrukcí) nad třídami v půdním prostoru - bez zásahu do prostor interiéru učeben ZŠ. Podle
možností firmy v prosinci 2021, v lednu nebo únoru 2022.
Zastupitelům byl zaslán v materiálech rozpočet a návrh smlouvy o dílo.
Podle cenové nabídky činí cena za statické zajištění krovu ZŠ v Opatovicích 239 745,30 Kč , při
DPH 21%, činí celková cena 290 091, 81 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo
sděleno následující stanovisko:
Ing. Roreček se dotázal, proč nesedí částka ve smlouvě a v položkovém rozpočtu a rekapitulaci dílů,
kde je částka 224.745,30 Kč?
Starostka tento rozdíl vysvětlila tím, že rozdíl je způsobený částkou 15.000 Kč za vedlejší náklady za
nákup liaporu (výplň meziprostoru podlahy ve třídě), který nebyl v původním rozpočtu zaúčtován a
dodavatel ho zatím nedostal zaplacený. S dodavatelem bylo dohodnuto, že si je může nyní do
rozpočtu zapracovat.
Návrh usnesení
Po projedníní ZO schvaluje realizaci části stavby: "Statické zajištění krovu ZŠ v Opatovicích" firmě
TESLICE CZ s.r.o. , Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003, za cenu 239 745, 30 Kč, tj. 290 091,
81 Kč, vč. DPH, současně schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na předmětné stavební práce, dále
pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro
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11. Dotace na břehovou výsadbu stromů

Starostka uvedla, že dne 19. 11. 2021 obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MŽP ČR ve
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výši 26 474 Kč na břehovou výsadbu stromů na parc. č. 1601 v k.ú. Opatovice u Hranic.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje přijetí dotace od MŽP ČR, ve výši 26 474 Kč na břehovou výsadbu, dále
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro
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12. Rozpočtové opatření č.10 - listopad 2021- 7/ZO

Předsedající uvedla, že finanční výbor projednal toto rozpočtové opatření na svém jednání před
zasedáním zastupitelstva dne 22. 11.2021 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.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 10 – listopad 2021 - 7/ZO.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 12/22/2021 BYLO SCHVÁLENO

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

Předsedající uvedla, že dne 16. 11. 2021 obdržela žádost od firmy Elektroprogres Hranice s.r.o.,
zast. Ing. Martinou Studenou, o vyjádření k územnímu řízení na stavbu elektropřípojky pro
novostavbu RD na parc.č. 694/1, situovanou na pozemku v majetku obce Opatovice - parc.č. 168/3,
oba v k.ú. Opatovice u Hranic. Původně obdržela obec návrh stavebníka vést elektropřípojku (či
venkovní vedení NN, nebo také "zařízení distribuční soustavy") z ulice Sportovní. Tuto variantu také
projednala stavební komise. Avšak nyní došlo ke změně a ČEZ Distribuce, a.s. předložila (v
zastoupení) návrh na přivedení zařízení distribuční soustavby k pozemku parc.č. 694/1 z druhé
strany. V žádosti dále byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby č. IV-12-8020542/1, Opatovice, Sportovní, p.č. 694/1, kNN. Předmětem
věcného břemene je uložení el. vedení v délce 4 bm na pozemku parc.č. 168/3, který je v majetku
obce, a to za úplatu ve výši 2.000 Kč. K této částce bude připočtena DPH.
Návrh smlouvy i výkres situace obdrželi zastupitelé v materiálech pro dnešní jednání.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Nikdo
se nevyjádřil.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8020542/1, Opatovice, Sportovní, p.č. 694/1, kNN, s
ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, zastoupena firmou Ermonta s.r.o.,
768 23 Břest 78, a současně pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Jan Bartošík

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Karel Andrýsek

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro
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14. Různé, náměty a připomínky

Starostka sdělila, že od 22. 11. 2021 bude OÚ uzavřen z důvodu rekonstrukce budovy. Poděkovala
všem za pomoc při stěhování.
Proto jako poděkování při stěhování je na sobotu na 17 hodin připraveno občerstvení s gulášem v 17
hodin v přísálí Lidového domu.
J. Kulička uvedl, že se bude stavět 27. 11. 2021 v 9 hodin na návsi Betlém a vyzval všechny na pomoc
při stavění.
J. Andrýsková se zeptala na rozsvěcování vánočního stromu, jestli bude s programem a nebo bude
program zrušený, či jinak omezená celá akce.
Ing. Roreček poznamenal, je pro zrušení kulturního programu, protože bychom při akci museli
sledovat a dodržovat všechna vládní opatření. K tomu J. Kulička doplnil, že program ruší i Přerov.
Zastupitelé se shodli na tom, že se akce rozsvěcení vánočního stromu zruší.
D. Navrátilová pozvala zastupitelstvo po ukončení jednání, aby si prohlédli novou myčku výdejny LD.
Ing. Dvořák se dotázal, zda by již nemohla být otevřena komunikace pod OÚ.
D. Navrátilová sdělila, že předání stavby proběhne dne 30. 11. 2021, ještě se tam dodělávají terénní
úpravy, ale že požádá o otevření cesty před předáním.
J. Kulička vyzval přítomné k pomoci při posledním stěhování OÚ ve středu 24. 11. 2021.
Ing. Masařík sdělil podrobnosti k zprovoznění náhradních prostor (telefony, internet, zabezpečení).
D. Navrátilová sdělila, že TKR po dobu rekonstrukce OÚ by měla být zprovozněný přes náhradní
vedení a napojení, aby byl provoz kabelové televize zajištěn.
R. Klanica sdělil přítomným, že s p. M. Klvaňou projednali modernizaci TKR, která bude v první fázi
spočívat ve výměně 17 trasových zesilovačů a rozbočovačů, protože některé jsou i 20 let staré.
Celkové náklady cca do 250 tisíc Kč. Jejich výměna by měla proběhnout nejlépe v létě a vyměnit je
vhodné všechny najednou.
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Ing. Masařík uvedl, že kabely není zatím potřeba měnit a není to ani vhodné, protože jsou uložené v
zemi.
Ing. Matýska sdělil, že bude potřeba požádat p. Klvaňu o cenovou nabídku začátkem r. 2022.

15. Ukončení zasedání

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.
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Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Dagmar Navrátilová

starostka

Ing. Martin Matýska Ph.D.

místostarosta
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Datum

Podpis

