Výpis z Usnesení
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice č. 24, které se konalo 24. 01. 2022 se
začátkem v 17:30
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1/24/2022 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce Opatovice určuje zapisovatelku Věru Klvaňovou, ověřovatele zápisu
Radka Klanicu a Ing. Martina Rorečka.
2/24/2022 Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 24. zasedání ZO Opatovice
v navrhovaném znění.
4/24/2022 Úvěrová smlouva - spolufinancování rekonstrukce OÚ
Po projednání ZO schvaluje úvěrovou smlouvu KB, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33
čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, na dofinancování stavby: "Dokončení fasády a
rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích", a pověřuje starostku podpisem úvěrové
smlouvy.
5/24/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby:
"Rybník Na Jablonci"
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
31. 05. 2021 na vyhotovení dokumentace skutečného stavu provedení stavby „Rybník Na
Jablonci“, s Ing. Petrem Kudou, AQUAPLAN, Národních hrdinů 912, 751 31 Lipník nad
Bečvou, IČ: 15515931, a současně pověřuje starostku obce podpisem dodatku.
6/24/2022 Smlouva o zřízení služebnosti stavby - lávka na vtokové straně mostu ev.č.438-004
Po projednání ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy,
s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:
70890013, k pozemku parc.č.
1626/1 v k.ú. Opatovice u Hranic, v rozsahu stavby - lávky na vtokové straně mostu ev.č.
438-004,vedoucí přes koryto vodního toku Opatovický potok, stanovené geometrickým
plánem číslo 652-2273/2021, a současně pověřuje starostku podpisem smlouvy.
7/24/2022 Sazba poplatku za ukládání inertních odpadů na skládku v obci
Po projednání ZO schvaluje za ukládání odpadu na skládku S-IO (ozn. IČZ CZM00115) v
roce 2022 (specifikovaný jako využitelný odpad, označený katalog. čísly 170101 /beton/,
170102 /cihla/, 170103 /pál. taška/ a 170107 /směs BCT/), cenu 1.000 Kč/t, dále
schvaluje pořízení mostní váhy a otevření skládky od 01. 04. 2022 do 31. 10. 2022.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3/24/2022

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Po projednání ZO bere informace ohledně splnění úkolů z minulého zasedání
zastupitelstva č. 23 na vědomí.
8.1/24/2022 Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změny v projektu
Po projednání ZO vzalo na vědomí informace ohledně změn v rámci stavby.

V Opatovicích dne 24. 1. 2022

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

