Výpis z Usnesení
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice č. 25, které se konalo 28. 02. 2022 se
začátkem v 17:30
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
UZ/1/25/2022

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce Opatovice určuje zapisovatelku Věru Klvaňovou, ověřovatele
zápisu Radka Klanicu a Ing. Martina Rorečka.
UZ/2/25/2022 Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 25. zasedání ZO
Opatovice v navrhovaném znění.
UZ/4/25/2022 Dokončení fasády a dokončení rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změna
stavby č. 2
Po projednání ZO Opatovice schvaluje změnu stavby č. 2 spočívající ve více i
méněpracích podle ZL 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 akce "Dokončení fasády a rekonstrukce
interiéru OÚ v Opatovicích" v celkové výši 512 369,96 Kč, bez DPH, a současně
pověřuje starostku podáním žádosti o změnu stavby č.2 na MMR ČR.
UZ/5/25/2022 Změny ve vyhlášce č.511/2021 Sb. - cestovní náhrady - stravné (zastupitelé)
Po projednání RO schvaluje navýšení stravného dle předloženého návrhu pro
zastupitele obce (tzn. podle § 189 odst.1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce; § 3, za
každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zastupiteli stravné podle § 176 odst.1
zák. práce ve výši: a) 100 Kč, b) 160 Kč a c) 250 Kč).
UZ/6/25/2022 Oprava dřevěného kříže u silnice směr Býškovice
Po projednání ZO schvaluje opravu dřevěného kříže směrem na Býškovice a dále
schvaluje pořízení korpusu Krista z polymeru, dále pověřuje starostku zajištěním
opravy kříže.
UZ/7/25/2022 Žádost o finanční příspěvek - SDH Opatovice
Po projednání ZO schvaluje SH- ČMS SDH Opatovice, Hlavní 149, 75356
Opatovice, IČ: 65920511, finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na provoz a činnost
spolku v roce 2022 a současně pověřuje starostku vypracováním a podpisem
veřejnoprávní smlouvy.
UZ/8/25/2022 Pořízení radaru na ul. Záhorská ( MŠ)
Po projednání ZO schvaluje pořízení radaru ( typ RMR-30) podle cenové nabídky
firmy Empesort s.r.o., Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí, IČ: 62362569, a
současně pověřuje starostku zajištěním přípravy pro montáž radaru.
UZ/9.1/25/2022 Žádost o poskytnutí finančního daru na zajištění soutěže - Včelí království z.s.
Po projednání ZO schvaluje Včelímu království z.s. Jaselská č.p.1277, Hranice, IČ:
02272784, na zajištění XIII. ročníku výtvarné soutěže finanční dar ve výši 1000 Kč, a
pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
UZ/9.2/25/2022 Žádost o dotaci na společenskou akci - Spolek opatovské školy
Po projednání ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6 000 Kč Spolku
opatovské školy, Hlavní 63, Opatovice, IČ: 750 76 276, na animační show v rámci
karnevalu pro děti dne 19. 3. 2022, dále pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní
smlouvy.
UZ/9.3/25/2022 Žádost o finanční příspěvek na činnost - Obůrka Pod Hůrkou, z.s.
Po projednání ZO schvaluje Obůrce pod Hůrkou, z.s., Skalička 127, 753 52
Skalička, IČ: 079 78 162, finanční dar ve výši 1.000 Kč na činnost spolku, a dále
pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
UZ/9.4/25/2022 Finanční podpora na pomoc Ukrajině
Po projednání ZO schvaluje zaslat 50 000 Kč na pomoc Ukrajině na humanitární
účet Českého červeného kříže.

UZ/10/25/2022 VH - členská schůze Singulárního družstva OLSD Opatovice - pověření
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 4. 3. 2022, 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.
UZ/11/25/2022 Rozpočtové opatření č.1 - únor 2022
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 – únor 2022 1/ZO s tím, že bude doplněno o navýšení výdajů
o 50.000 Kč na humanitární pomoc Ukrajině.
UZ/12/25/2022 Úprava výše stočného na rok 2023
Po projednání zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného v obci Opatovice na 30
Kč/m3 s DPH, s účinností od 01.01.2023.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3/25/2022 Kontrola usnesení z minulého zasedání
Po projednání ZO vzalo informace ohledně splnění úkolů z minulého zasedání
zastupitelstva č. 24 na vědomí.

..................................
Ing. Martin Matýska,Ph.D. ,
mistostarosta
Vyvěšeno: 02. 03. 2022
Sňato: 17. 03. 2022

..................................
Ing. Dagmar Navrátilová, starostka
V Opatovicích dne 28. 2. 2022

