Výpis z Usnesení
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice č. 22, které se konalo 22. 11. 2021 se
začátkem v 17:30
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1/22/2021

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce Opatovice určuje zapisovatelku Věru Klvaňovou, ověřovatele zápisu
Ing. Jana Bartošíka a Ing. Martina Rorečka.
2/22/2021 Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 22. zasedání ZO
Opatovice.
3.2/22/2021 Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - přijetí dotace
Po projednání ZO schvaluje přijetí dotace od MMR ČR na akci Dokončení fasády a
rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích.
4/22/2021 Financování stavby: Dokončení fasády a rekonstrukce OÚ v Opatovicích
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.
5/22/2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o díle - Opravy MK v obci Opatovice - 2. etapa
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.
6/22/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu Opatovice, p.č. 1657/24, smyčka, kNN
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.
8/22/2021 Žádost o poskytnutí finančních prostředků na provoz záchranné stanice v Barošovicích
(ZO ČSOP Nový Jičín)
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.
9/22/2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o nočním klidu
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.
10/22/2021 Statické zajištění krovu v základní škole - 2. etapa
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.
11/22/2021 Dotace na břehovou výsadbu stromů
Po projednání ZO schvaluje přijetí dotace od MŽP ČR, ve výši 26 474 Kč na břehovou
výsadbu, dále pověřuje starostku podpisem smlouvy.
12/22/2021 Rozpočtové opatření č.10 - listopad 2021- 7/ZO
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 10 – listopad 2021 7/ZO.

13/22/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
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.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1/22/2021 Kontrola usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstvo obce Opatovice vzalo na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání
zastupitelstva č. 21.
3.1/22/2021 Opravy místních komunikací v obci Opatovice - přijetí dotace
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.
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
7/22/2021 Žádost o poskytnutí finanční podpory (Charita Valašské Meziříčí)
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.

V Opatovicích dne 22. 11. 2021

..................................
Ing. Martin
..................................
Matýska,Ph.D. ,
Ing. Dagmar Navrátilová, starostka
mistostarosta

