Obec Opatovice
Zápis z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice
konaného dne 24. 1. 2022
Číslo zasedání: 24/2022
Datum zasedání: 24. 1. 2022, 17:30 hod
Místo zasedání: Lidový dům, Hlavní 108, Opatovice
Přítomní zastupitelé: 8, Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska Ph.D., Ing. Martin Roreček,
Ing. Petr Dvořák, Radek Klanica, Ing. Miloslav Masařík, Mgr. Lucie Janásková, Tomáš Klvaňa, zastupitelstvo je usnášení schopné
Ze zasedání se omlouvá: Ing. Marie Černocká, Ing. Jan Bartošík, Jolana Andrýsková, Karel
Andrýsek, Mgr. Magdalena Ančincová, Jiří Kulička, Pavel Juráň
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Roreček, Radek Klanica
Zapisovatel zápisu: Věra Klvaňová
Navržený program
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Úvěrová smlouva - spolufinancování rekonstrukce OÚ
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby:
"Rybník Na Jablonci"
6. Smlouva o zřízení služebnosti stavby - lávka na vtokové straně mostu ev.č.438-004
7. Sazba poplatku za ukládání inertních odpadů na skládku v obci
8. Různé, náměty a připomínky
8.1. Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změny v projektu
8.2. Náměty a připomínky
9. Ukončení zasedání

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
24. 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 8 členů zastupitelstva a Zastupitelstvo obce Opatovice je usnášeníschopné. Jako
zapisovatelku určila paní Věru Klvaňovou, ověřovatele zápisu byli určeni: Radek Klanica a Ing.
Martin Roreček. Jmenovaní s určením souhlasili. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice určuje zapisovatelku Věru Klvaňovou, ověřovatele zápisu Radka
Klanicu a Ing. Martina Rorečka.
Výsledek hlasování
PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

USNESENÍ 1/24/2022 BYLO SCHVÁLENO

2. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 24. zasedání
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 12. 1. 2022. Dále navrhla
doplnit do programu jednání jako podbod bodu č. 8 - Různé, náměty a připomínky, bod č. 8.1 pod
názvem: "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změny projektu" a
následně jako podbod č. 8.2 pod názvem: "Náměty a připomínky". Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 24. zasedání ZO Opatovice v
navrhovaném znění.
Výsledek hlasování
PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

USNESENÍ 2/24/2022 BYLO SCHVÁLENO
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3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Z minulého zasedání zastupitelstva č. 23, konaného 20. 12. 2021 vyplynuly následující úkoly, které
byly splněny do dnešního zasedání, jedná se o:- prodej traktorové vlečky; kupní smlouva byla
oboustranně podepsána, vlečka již byla přepsána na nového majitele na registru vozidel, byla již
odvezena majitelem z areálu skládky,- spolufinancování rekonstrukce OÚ - návrh úvěrové smlouvy bude řešeno v samostném bodě na dnešním jednání ZO, - "Dohoda o poskytnutí dotace z programu
rozvoje venkova ČR", byla již oboustranně podepsána a nyní se připravují podklady k podání žádosti
na proplacení dotace poskytovatelem: Státním zemědělským intervenčním fondem.
Návrh usnesení
Po projednání ZO bere informace ohledně splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva č. 23 na
vědomí.

4. Úvěrová smlouva - spolufinancování rekonstrukce OÚ
Starostka uvedla, že na základě rozhodnutí 23. ZO ze dne 20. 12. 2021 byla oslovena KB, a.s. s
požadavkem na vypracování úvěrové smlouvy na spolufinancování stavby "Dokončení fasády a
rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích".Smlouva byla předložena zastupitelům obce k posouzení.
Základní parametry smlouvy: Výše úvěru: 6 mil. Kč Roční úroková sazba: 3,63% při fixaci na 3 roky
do 30. 12. 2024 Mimořádné splátky: bezplatně jen při výročí fixace, jinak jsou zpoplatněny Čerpání
úvěru: do 31. 12. 2022 Výše měsíční splátky: 83 334,00 Kč Splatnost úvěru: 31. 12. 2028 Na základě
připomínek ing. Martina Rorečka bylo ve smlouvě sníženo navýšení úrokové sazby z 10% na 2 % při
porušení smluvních podmínek ze strany obce.Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo sděleno následující stanovisko:Ing. Matýska - sdělil,
že nemusíme úvěr vyčerpat celý, pokud nebude potřeba všechny peníze. To uvedl jen na vědomí, jak
lze s úvěrem pracovat.V průběhu projednávání tohoto bodu přišla Ing. Marie Černocká v 17.37
hodin.
Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro
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USNESENÍ 4/24/2022 BYLO SCHVÁLENO

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení
stavby: "Rybník Na Jablonci"
Starostka uvedla, že v loňském roce ZO č. 16 dne 28. 04. 2021 schválilo uzavřít smlouvu o dílo na
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby rybníku – Na Jablonci, která bude
sloužit k zajištění podání žádosti na vydání „Povolení k nakládání s povrchovými vodami“ s panem
Ing. Petrem Kudou, AQUAPLAN, Národních hrdinů 912, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ:
15515931. Podle smlouvy o dílo měl být projekt dokončen 31. 10. 2021. Vzhledem k tomu, že se
doposud nepodařilo získat kladné stanovisko správce toku Povodí Moravy s.p., obě smluvní strany se
dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem azhotovitelem, a to spočívající v
prodloužení termínu - tj. dokončit předmětné dílo v termínu do 20. 02. 2022. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

USNESENÍ 5/24/2022 BYLO SCHVÁLENO

6. Smlouva o zřízení služebnosti stavby - lávka na vtokové straně mostu ev.č.438-004
Starostka uvedla, že v souvislosti s výstavbou nové lávky na vtokové straně mostu ev.č. 438-004, na
parc. č.1626/1 v k.ú. Opatovice u Hranic, byla v loňském roce uzavřena "Nájemní smlouva a smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti" na předmětnou stavbu, která byla schválena radou obce č.
37 dne 11. 01. 2021. V čl. III. předmětné nájemní smlouvy bylo uvedeno, že do 90 dnů po zaměření
stavby a vypracování GP, nejpozději však do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, uzavřou na
výzvu strany oprávněné, smlouvu o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti budoucího povinného
(Povodí Moravy s.p.) strpět na předmětném pozemku stavbu lávky, a dále umožnit oprávněnému
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(obci Opatovice) vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem provádění údržby a oprav stavby,
vč. ochranného pásma, dle geometrického zaměření číslo 652-2273/2021 (dále také jen GP).
Povinnosti oprávněného jsou uvedeny v návrhu předložené smlouvy, zejm. spočívají v řádné údržbě
lávky a okolí, vč. čištění a odstraňování naplavenin a usazenin pod lávkou, nebo také přeložit stavbu
na své náklady, pokud bude toto vyžadovat významný vodohospodářský zájem. Výše úhrady za
zřízení služebnosti činí jednorázová úhrada ve výši 5.000 Kč, k níž bude připočtena příslušná sazba
DPH.Dále náklady spojené s geometrickým zaměřením a zápisem do katastru nemovitostí jdou k tíži
oprávněného - obce. Zřízení služebnosti je sjednáno na dobu určitou, tj. dobu životnosti stavby
lávky. Dále starostka poznamenala, že stavba lávky je řádně evidovaná a je nyní předmětem
pravidelných kontrol - revizí, které bude obec muset v budoucnu provádět.Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

USNESENÍ 6/24/2022 BYLO SCHVÁLENO

7. Sazba poplatku za ukládání inertních odpadů na skládku v obci
Starostka uvedla, že v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a ust. zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, obec od 01. 01. 2021 podává Státnímu fondu životního prostředí (dále jen SFŽP)
hlášení a následně hradí poplatek za ukládání odpadů na skládku inertního odpadu S-IO, ozn. IČZ
CZM00115, a to za každé čtvrtletí. Od 01. 01. 2022 je odpad ukládaný na skládku odpadu zařazen
(podle Přílohy č. 9 zákona o odpadech) mezi odpad využitelný, namísto odpadu zbytkového, tudíž
nyní již s novou sazbou ve výši 900 Kč/t (více viz § 15 odst. 1, § 83 odst. 6 a bod E přílohy č. 4
vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech při nakládání s odpady).Dále uvedla, že podle výše
uvedené Přílohy č. 9 by se v roce 2022 do pokladny obce mělo odvést 50% z vybraných poplatků a
50% se odvede SFŽP, a že stále platí odvádět z každé uložené tuny odpadu na vázaný účet skládky
částku ve výši 75 Kč za tunu. Starostka dále sdělila, že zastupitelé obdrželi v materiálech důvodovou
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zprávu, ve které byla předložena kalkulace ceny (návrh odpadového ekologa - paní D. Kvitové) za
uložený odpad na skládku odpadu, který se skládá ze 3 položek ve výši: 900 Kč (dle přílohy č.9)+75
Kč (vázaný účet skládky) +100 Kč (provozní náklady) = 1.075 Kč/t. Pomineme-li částku, která by
musela nutně odejít na vázaný účet skládky, obci by zůstaly prostředky z této částky (1.000 Kč) ve
výši 550 Kč/t.Důvodem tohoto návrhu je, aby nemusela obec platit zvýšené náklady ze svého
rozpočtu, protože výnos z vybraných finančních prostředků se bude postupně snižovat – viz tabulka v
důvodové zprávě nebo Příloha č. 9 k zákonu o odpadech:v roce 2023 je: výnos obce = 45%/55% =
SFŽP, poplatek 1.000 Kč/t,v roce 2024 je: výnos obce = 36%/64% = SFŽP, poplatek 1.250 Kč/t; r.
2025 - 28% je výnos obce a 72% je příjmem SFŽP, poplatek 1.500 Kč/t;r. 2026 – 26/76% – 1600Kč/t,
atd. a z těchto příjmů, pokrácených každým rokem o vyšší a vyšší odvody SFŽP, bude muset obec
platit náklady na provoz skládky a její následnou rekultivaci a uzavření.Dále starostka uvedla, že
podle účetní evidence za 4 roky (od r. 2018 do r. 2021) bylo v průměru uloženo na skládku 343 t
odpadu/rok (v minulém roce to bylo jen 176 t).Pokud by obec vybírala poplatek za uložení odpadu ve
výši 1.075 Kč/t, lze odhadnout příjmy za r. 2022 následovně: 343 x 550=188.650 Kč/rok. Pokud bude
obec vybírat 900 Kč/t, zůstane ji 375 Kč/t, lze odhadnout příjmy za r. 2022 následovně:343 x
375=128.625 Kč/rok.Tyto prostředky obec využije z části na výdaje spojené s platem obsluhy
skládky, dále na náklady na provoz (zabezpečení skládky), což sebou také ponese i umístění nové
váhy, která na skládce chybí a nelze ji jinak nahradit, pokud bude i nadále skládka provozována otevřena. V důvodové zprávě bylo mimo jiné uvedeno:- náklady na dopravu a naložení a vyložení
mostní konstrukce váhy - předpoklad cca 25.000 Kč - uvedl pan J. Číhal (TDI obce), dále pořízení
tenzometrů bude stát cca 63.400 Kč. Tzn., že bez stavebních úprav ( tyto nemáme ještě naceněny)
pro umístění váhy by min. náklady činily celkem cca 88.400 Kč.- v průběhu jednání se dostavil p.
Pavel Juráň v18.00 h.Dále starostka uvedla, že je potřeba při povolení rozšíření skládky počítat s
úhradou poplatku za trvalé odnětí půdy ze ZPF ve výši cca 100.000 Kč.Starostka sdělila, že pokud se
nevybere za uložený odpad dostatek financí, budou se muset vzít chybějící prostředky na zajištění
provozu skládky z rozpočtu obce. Pokud se zastupitelé rozhodnou, že skládku bude obec i nadále
provozovat, tak starostka navrhla ZO, při stanovení nového poplatku za využitelný odpad v roce
2022, schválit za uložení odpadu na skládku minimálně částku ve výši 975 Kč/t, nebo max. 1.075
Kč/t. Ta vyšší částka by podle jejich výpočtů pokryla náklady na dopravu váhy, pořízení tenzometrů a
úhradu nákladů za vynětí půdy ze ZPF (pod rozšířenou skládkou).Dále uvedla, že např. v prvním
případě, pokud přiveze občan 300 kg odpadu (malý přívěsný vozík), zaplatí obci 293 Kč, ve druhém
případě max. 323 Kč.Starostka sdělila, že výše poplatků na okolních skládkách za vybraný odpad byl
uvedený v důvodové zprávě, a že se ceny okolních skládek pohybují podle druhu odpadu od: 1.116
Kč do 1.825 Kč za tunu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Bylo sděleno následující: Ing. Roreček - se zeptal, jestli částka 900 Kč je pevná
částka pro občany i pro podnikatele?Ing. Navrátilová - ano, částka je stejná pro všechny a dále
upřesnila, že cizí právnické osoby vůbec u nás na skládce nemohou ukládat, protože to není
schváleno, dále podnikatelé, kteří mají sídlo firmy v obci mají povinnost doložit laboratorní vyhovující
zkoušku na výluhy. Doposud nikdo toto z firem nevyužil na naší skládce, jelikož cena za provedení
laboratorních rozborů je vysoká a cena za uložení odpadu byla v loňském roce stanovena na 1.000
Kč.Ing. Matýska - se zeptal, jestli obec může provozovat skládku 9 let, a jestli termín uzavření
skládky v roce 2030 je konečný? A konstatoval, že zůstatková kapacita je cca 8.000 tun (na uložení
odpadu). Kolik máme na rekultivaci skládky na vázaném účtu? Ing. Navrátilová - odpověděla, že ano,
že termín uzavření skládky v roce 2030 je konečný. Na vázaném účtu skládky je cca 208.000 Kč.Dále
p. Jiří Číhal doplnil, že náklady na rekultivaci skládky budou určitě více jak 500 tisíc korun. Ing.
Matýska - navrhl stanovit poplatek za ukládání odpadu ve výši 1.000 Kč/t.Ing. Navrátilová - uvedla,
že by se tato částka nemusela měnit v přístím roce 2023, že odpovídá tabulce č. 9.Ing. Dvořák - se
zeptal, zda mostní váha na skládce musí být?Ing. Navrátilová - odpověděla, že je to povinnost.Ing.
Roreček - se zeptal, od kdy bude nový poplatek platit?Ing. Navrátilová - sdělila, že od 01. 04. 2022 po dobu otevření skládky (10/2022).
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Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
Ing. Dagmar Navrátilová

pro

Ing. Martin Matýska Ph.D.

pro

Ing. Marie Černocká

pro

Ing. Martin Roreček

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

Tomáš Klvaňa

pro

Pavel Juráň

pro

USNESENÍ 7/24/2022 BYLO SCHVÁLENO

8. Různé, náměty a připomínky

8.1. Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změny v projektu
Starostka uvedla, že rekonstrukce OÚ je v plném proudu, a že z kontrolních dnů stavby postupně
vyplývají změny, které si vyžádají vícepráce či méněpráce. Zatím není všechno ještě vyčísleno ve
změnových listech, ale postupně se došlo k těmto zjištěním:- dojde k navýšení finančních prostředků
za dělící interiérové dveře se skleněnou speciální dělící stěnou navazující na stěnu výtahu, návaznost keramické krytiny (situované dle PD na chodbách jednotlivých podlaží) na terasové
schodiště, kdy se bude muset vybourat podklad podlahy, aby se dosáhlo plynulé návaznosti na
schody, (vč. vybourání podlah na soc. zař., kde projektant opomněl dát pod dlažbu hydroizolaci) nebylo řešeno v PD,- dojde k doplnění bezbariérového kování na 4 ks dveří, dále vyvedení
odvětrávacích stupaček na střechu objektu - nebylo v PD.Dále bylo zjištštěno, že projektant
elektroinstalací opomněl vyřešit kabelové vedení rozhlasu v budově k amplionům umístěným na
fasádě. Dále, že rozvaděč s odečtovým elektroměrem svým umístěním na vstupním schodišti
nevyhovuje nové platné normě (v PD nebylo řešeno) a bylo tedy předběžně dohodnuto, že s
rekonstrukcí fasády budovy by bylo vhodné umístit nový el. rozvaděč s odečtovými hodinami na
fasádu u vstupu do budovy, a to s přípravou pro napojení na stávající el. přípojku. Pojistkový
rozvaděč by se pak umístil na chodbu 1. NP. V souvislosti s těmito změnami došlo v rámci
koordinační schůzky ke konzultaci s projektantem, za účasti Ing. M. Masaříka, P. Vymětalíka,
předsedy KVŽP J. Kuličky a TDI - J. Číhala, a za účasti zástupce realizační firmy - p. Pecháčka, který
vyzval objednatele k upřesnění počtu zásuvek a upozornil na nedostatky projektu před samotnou
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realizací elektroinstalací.V 18.29 hodin se dostavil na zasedání p. Karel Andrýsek.Účastníci
koordinační schůzky navrhli doplnit elektroinstalaci budovy o více než 60 zásuvek v 1. NP a 2. NP,
nebo naopak pojistkové skříně v 1. PP, dále o zařízení DALI (ovládání osvětlení v obřadní místnosti),
zařízení na otevírání dveří - místo tlačítkového ovladače pořídit modernější ovladač vstupních dveří
na čip, přeložit telefonní ústřednu do technické místnosti, dále v garáži provést přípravu zásuvky pro
nabíjení elektromobilu. Starostka uvedla, že nový rozpočet elektroinstalací jí byl na dnešní jednání
předložen až dnes před třetí hodinou odpoledne. Přílohy 3 změnových listů (vč. dodávek), které ještě
nebyly zkontrolovány a odsouhlaseny TDI - p. Jiřím Číhalem, byly přiloženy mezi soubory, jako
podklad pro dnešní jednání po 16.00 hodině. Starostka předpokládá, že z důvodu pozdního dodání se
s nimi zastupitelé nestihli seznámit.Ing. Jiří Číhal uvedl, že veškeré změny v elektroinstalacích musí
schválit nejdříve projektant. Starostka současně uvedla, že každou změnu na stavbě je potřeba
odsouhlasit zastupitelstvem a nechat také schválit MMR ČR. Dále upozornila, že méněpráce mohou
pro obec znamenat snížení výše přijaté dotace a je proto potřeba s velkou pečlivostí provádět změny
na stavbě. Je tedy na dnešním zvážení zastupitelů, zda-li půjde obec do těchto změn. Dále sdělila, že
dnešní informace ohledně změn, které budou muset proběhnout na stavbě z důvodu dodržení platné
normy, nebo z důvodu chyby v projektu nebo v rozpočtu stavby, aby vzali zastupitelé na vědomí, že
se návrhy změnových listů budou konzultovat a jistě i upravovat v souvislosti se schváleným
rozpočtem stavby.Starostka vyzvala přítomné zastupitele a občany, zda-li se chtějí k předmětnému
bodu vyjádřit. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení
Po projednání ZO vzalo na vědomí informace ohledně změn v rámci stavby.

8.2. Náměty a připomínky
Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy, náměty či připomínky: Než dala starostka
přítomným slovo sdělila, že podle doložených změnových listů ZL1 až ZL3 by se jednalo u akce
rekonstrukce OÚ o částku ve výši cca 300 tisíc korun, tuto je třeba zkonzultovat a jednat o její
úpravě. Dále uvedla, že před jednání ZO obec obdržela dvě žádosti na podání změny ÚP obce
Opatovice a sdělila přítomným podrobnosti o dalším postupu s nimi.Ing. Masařík - navrhl, aby další
jednání ZO proběhlo v hasičské zbrojnici.Nikdo z přítomných zastupitelů neměl proti tomuto návrhu
žádné námitky.Ing. Navrátilová - uvedla, že by další zastupitelsvo mělo být koncem února, aby se co
nejdříve stačily schválit změny projektu a změny stavby rekonstrukce OÚ a tyto změny byly co
nejdříve odeslány na MMR ČR.

9. Ukončení zasedání
Zasedání skončilo v 18.40 hodin.
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Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Dagmar Navrátilová

starostka

Ing. Martin Matýska Ph.D.

místostarosta

Ing. Martin Roreček

ověřovatel

Radek Klanica

ověřovatel

Datum
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Podpis

