Obec Opatovice
Zápis z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice
konaného dne 28. 2. 2022
Číslo zasedání: 25/2022
Datum zasedání: 28. 2. 2022, 17:30 hod
Místo zasedání: Budova hasičské zbrojnice, Hlavní 149, 753 56 Opatovice
Přítomní zastupitelé: 12, Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska Ph.D., Ing. Marie
Černocká, Ing. Jan Bartošík, Ing. Martin Roreček, Jolana Andrýsková, Ing. Petr Dvořák, Radek
Klanica, Mgr. Magdalena Ančincová (Dostavila se v 17,55 hodin.), Jiří Kulička, Ing. Miloslav Masařík,
Mgr. Lucie Janásková (Dostavila se v 17,55 hodin.), - zastupitelstvo je usnášení schopné
Ze zasedání se omlouvá: Karel Andrýsek, Tomáš Klvaňa, Pavel Juráň
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel zápisu: Věra Klvaňová
Navržený program
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Dokončení fasády a dokončení rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změna stavby č. 2
5. Změny ve vyhlášce č.511/2021 Sb. - cestovní náhrady - stravné (zastupitelé)
6. Oprava dřevěného kříže u silnice směr Býškovice
7. Žádost o finanční příspěvek - SDH Opatovice
8. Pořízení radaru na ul. Záhorská ( MŠ)
9. Žádosti o finanční příspěvky
9.1. Žádost o poskytnutí finančního daru na zajištění soutěže - Včelí království z.s.
9.2. Žádost o dotaci na společenskou akci - Spolek opatovské školy
9.3. Žádost o finanční příspěvek na činnost - Obůrka Pod Hůrkou, z.s.
9.4. Finanční podpora na pomoc Ukrajině
10. VH - členská schůze Singulárního družstva OLSD Opatovice - pověření
11. Rozpočtové opatření č.1 - únor 2022
12. Úprava výše stočného na rok 2023
13. Různé, náměty a připomínky
14. Ukončení zasedání

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
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25. 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 10 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.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice určuje zapisovatelku Věru Klvaňovou, ověřovatele zápisu Radka
Klanicu a Ing. Martina Rorečka.
Výsledek hlasování
PRO: 10, 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

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

USNESENÍ UZ/1/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
2. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 25. zasedání
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 18. 2. 2022. Vzhledem k
tomu, že obec obdržela v průběhu února další návrhy na projednání žádostí o poskytnutí finančních
prostředků a navrhla doplnit program zasedání následovně:
- projednat v bodě č. 9. "Žádosti o finanční příspěvky" a to pod jednotlivými podbody: 9.1. Žádost o
poskytnutí finančního daru na zajištění soutěže - Včelí království z.s;, 9.2. Žádost o dotaci na
společenskou akci - Spolek opatovské školy; 9.3. Žádost o finanční příspěvek na činnost - Obůrka Pod
Hůrkou, z.s.; 9.4. Finanční prostředky na pomoc Ukrajině;
dále projednat v bodě č. 10. VH - členská schůze Singulárního družstva OLSD Opatovice - pověření;
následně zařadit do bodu č. 11. Rozpočtové opatření č.1 - únor 2022, do bodu č. 12. zařadit nově:
Úpravu výše stočného na rok 2022 a do bodu č. 13 - Různé náměty a připomínky a bodem č. 14.
Ukončit jednání.

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 navrhovaný program 25. zasedání ZO Opatovice v
navrhovaném znění.
Výsledek hlasování
PRO: 10, 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

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

USNESENÍ UZ/2/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Z minulého zasedání zastupitelstva č. 24, konaného 24. 1. 2022 vyplynuly následující úkoly, které
byly splněny do dnešního zasedání, jedná se o:
- Úvěrová smlouva - na spolufinancování rekonstrukce OÚ, byla oboustranně podepsána, tedy i KB,
a.s.,
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby:
"Rybník Na Jablonci", byl uzavřen,
- Smlouva o zřízení služebnosti stavby - lávka na vtokové straně mostu ev.č.438-004, byla podepsána
a smlouvu ST vložila na vklad do KÚ do KN.
Přítomní byli starostkou osloveni, zda-li mají nějaké připomínky k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení
Po projednání ZO vzalo informace ohledně splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva č. 24 na
vědomí.

4. Dokončení fasády a dokončení rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změna stavby č.
2
Předsedající uvedla, že stavba "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích" je v
plné rozestavěnosti, a že je potřeba vyřešit změny v rámci víceprací a méněprací, které vyvstaly ze
skutečností zjištěných na stavbě. Dále také skutečností, které projekt neřešil, ale jsou nutné
realizovat z hlediska splnění příslušných norem. Některé změny také navazují na již povolenou první
změnu, spočívající v realizaci vnitřního výtahu, výtahové šachty, hliníkové vstupní stěny a dalšího
vnitřního vstupu - stěny. V příloze zastupitelé obdrželi celkem 7 změnových listů: ZL č. 1 na částku:
75 275,50 Kč (pojednává o navýšení rozsahu dodávky silnoproudu na základě požadavků objednatele
na datové a PC rozvody, RACK rozvaděče - zvonek a ovladač osvětlení DALI, které vyplynuly z
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koordinační schůzky na stavbě dne 10.1.2022, na které byl přítomen IT pracovník OÚ - Ing. Masařík
a p. Vymětalík. Jedná se zde o montáže dodávky na práce spočívající zejména v rozšíření datových
kabelů a zásuvek, přemístění celého serveru do technické místnosti, apod.). ZL č.2 na částku: 39
329 Kč, zahrnuje: silnoproud (jedná se o doplnění el. instalace v 1. PP - venkovní prostor, 1. NP a 2.
NP - technická místnost, dále ovládání otevírání okna schodiště, doplnění el. výtahu, změna
rozvaděčů hlavního přívodu el. energie); ZL č.3 na částku: 46 542Kč - (Silnoproud - systémy; požární
hlásiče, změna systému domovní komunikace, přeložení tel. ústředny, místní rozhlas); ZL č.4 na
částku: 79 734,04 Kč (prodloužení kanalizace); ZL č.5 na částku: 98 218,66 Kč (úprava výšky
mazanin podlah na chodbách); ZL č.6 na částku: 29 410,68 Kč (úprava výšky mazanin soc.
zařízeních) a ZL č.7 na částku: 143 860,08 Kč (automatické interiérové dveře). Celkem se jedná o
512 369,96 Kč bez DPH a 619 967,65 Kč s DPH (21%). Změnové listy kontroloval stavební dozor
investora - p. Jiří Číhal a konzultoval s projektanty. Tyto změny nepodléhají podání žádosti na změnu
stavebního povolení, pouze je potřeba požádat o změnu poskytovatele dotace - MMR ČR.
Starostka předala slovo TDI - p. Jiřímu Číhalovi, ten uvedl, že v podstatě všechno již bylo řečeno
starostkou.
Změnové listy číslo 1 až 3 vzešly z požadavků obce. Dále Ing. Číhal dodal, že ZL č. 4 obsahuje
nutnost výměny kanalizace v 1.PP, která vede z pohostinství a není v dobrém stavu. Dále zmínil, že
interiérové vstupní dveře bylo nutné řešit v nové návaznosti na výstup z výtahu, a že zde byly
zvažovány různé varianty dveří a také jejich napojení na navazující konstrukce - výtahovou šachtu
tak, aby bylo vyhověno požadavkům na prováděcí vyhlášku, zejm. týkající se dodržení vzdálenosti
odstupu od odveří k prvnímu schodišťovému stupni, kdy zde musí být dodržena min. vzálenost 600
mm. Také zde bylo řešeno zapravení podhledů SDK, a že z těchto důvodů byla navržena také vstupní
stěna.
V 17, 55 hodin se dostavily na jednání Mgr. Lucie Janásková a Mgr. Magda Ančincová.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo
vzneseno následující:
Ing. Matýska se dotázal, o jaké vstupní dveře (stěnu) se ve ZL č. 7 jedná?
Starostka odpověděla, že se jedná o interiérovou vstupní stěnu, která má být nahrazená právě těmi
vstupními otevíracími dveřmi a p. J. Číhal opět zopakoval, že jsou to vnitřní vstupní dveře oddělující
schodiště a chodbu a vysvětlil, že tato stěna tam bude z důvodu zamezení průvanu v celé budově.

Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 12, 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
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Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

USNESENÍ UZ/4/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
5. Změny ve vyhlášce č.511/2021 Sb. - cestovní náhrady - stravné (zastupitelé)
Předsedající sdělila přítomným, že předmětná vyhláška se týká změny sazby základní náhrady na
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad. A platí od 1. 1. 2022. V tomto případě se zejm. jedná o § 3,
kde je uvedeno, že za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176
odst.1 zák. práce ve výši: dle písm a) 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 h; navrhuje se
100 Kč, máme nyní 100 Kč,
b) 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, navrhuje se
160 Kč, máme 150 Kč,
c) 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin, navrhuje se 250 Kč, máme 230 Kč.
Rada obce dne 14. 2. 2022 změny sazeb na základní náhrady - cestovní náhrady, již schválila pro
zaměstnance obce, ale pro zastupitele toto musí projednat a schvalovat zastupitelstvo obce. Pokud
by zastupitelstvo souhlasilo, zůstaly by nové výše za stravné podle návrhu pro zaměstnance obce, jak
již bylo výše uvedeno.
Starostka vyzvala přítomné zda mají k tomto bodu nějaké připomínky či dotazy. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení
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).
Výsledek hlasování
PRO: 12, 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

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro
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USNESENÍ UZ/5/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
6. Oprava dřevěného kříže u silnice směr Býškovice
Starostka uvedla, že návrh na opravu dřevěného kříže podal pan A. Krečmer z Opatovic (truhlář),
který uvedl, že by poškozený kříž opravil s finanční podporou obce. Kříž se nachází na pozemku obce
( parc.č. 1461/2 v k.ú. Opatovice u Hr.) a pochází z roku 1970, kdy byl opatřen novým dřevěným
korpusem Krista. Tento korpus byl v roce 1995 odcizen a nahrazen plechovým obrazem. V současné
době je kříž ve spodní části uhnilý a obraz Krista na plechu zkorodoval. V příloze obdrželi zastupitelé
přehled předpokládaných finančních výloh v celkové ceně cca 13 000 Kč bez DPH. Výmalba plechu
byla předběžně konzultována s malířem p. Petrem Káňou z Návojné, který by si za výmalbu, vč.
pořízení nových plechů, účtoval 5000 Kč.
Polymerový korpus Krista je možné sehnat na Slovensku, za cenu cca 4000 Kč, problém však bývá z
proclením, když se kupuje zboží na obec.
Starostka vyzvala přítomné, aby se k předmětnému návrhu vyjádřili. K předmětnému se vyjádřili:
Ing. Masařík - uvedl, že se přiklání k plechovému Kristu, který tam byl vždy.
Starostka uvedla, že i když polymer víc vydrží, přikláním se k plechovému malovanému Kristu.
J. Kulička - navrhul polymerový korpus těla Krista a vyzval přítomné, aby zvedli ruku, kdo je za
plastový.
Ing. Matýska - uvedl, ať se dohodneme a upravíme v tomto duchu usnesení.
Následně proběhlo hlasování o tom, jestli se pořídí korpus Krista z polymeru. Pro polymer hlasovalo
7 přítomných zastupitelů.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje opravu dřevěného kříže směrem na Býškovice a dále schvaluje pořízení
korpusu Krista z polymeru, dále pověřuje starostku zajištěním opravy kříže.
Výsledek hlasování
PRO: 12, 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

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

USNESENÍ UZ/6/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
7. Žádost o finanční příspěvek - SDH Opatovice
Starostka sdělila přítomným, že žádost obdržela obec dne 23. 2. 2022 přes e-mail ( zaevidována byla
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24. 2. 2022), jedná s o požadavek
SDH Opatovice ve výši 50 000 Kč na činnost spolku v roce 2022. Přítomní obdrželi v materiálech
předmětnou žádost s odůvodněním.
Starostka vyzvala přítomné aby se k předmětnému vyjádřili. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 12, 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

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

USNESENÍ UZ/7/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
8. Pořízení radaru na ul. Záhorská ( MŠ)
Starostka uvedla, že doporučuje osadit na ul. Záhorské ve směru od Paršovic měřič rychlosti, který
byl v minulých letech zmiňován, jako doprovodný bezpečnostní prvek. Dále uvedla, že by bylo vhodné
pořídit měřič rychlosti také na ul. Malhotské, směrem od Malhotic, který by se mohl pořídit z dotace
Nadace ČEZ, která však zatím nebyla vyhlášena. Po konzultaci s Jiřím Kuličkou (předseda KVŽP)
byly vytypovány 2 radary ( typ: RMR-10 ZPOMAL a RMR-30). Následně byly poptány firmy a doložily
3 cenové nabídky, které obdrželi zastupitelé v materiálech, jedná se o následující:
firmy:
EMPESORT s.r.o., Valašské Meziříčí - nabídla cenu (bez DPH) za první typ: 58 563,00 Kč, za druhý
typ: 50 583,00 Kč,
- připojení těchto radarů je v nabídce zdarma - ověřovací e-mail dnes byl potvrzen. Starostka uvedla,
že předpokládá, že k této nabídce bude potřeba zajistit přípravu pro připojení radaru ze sloupu v
majetku ČEZ (z VO) v ceně: cca 3 776 Kč, tzn. že by předpokládané celkové náklady vyšly na: 62 339
Kč a za druhý: 54 359 Kč,
ČEZ Energetické služby, s.r.o., Ostrava - cena je bez DPH a je vč. montáže; za první typ: 73 752
Kč a za druhý: 72 512 Kč,
Ceník z r. 2021 a 2022 od firmy Bártek rozhlasy s.r.o. z Prahy, byl zaměřen na radar, který nelze
srovnat s dalšími CN, byly přiloženy jako orientační.
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Starostka vyzvala přítomné, aby se k předmětnému návrhu přítomní vyjádřili:
Starostka podotkla, že radar RMR-30 má možnost změnit text před instalací na: "Pozor děti" a cena
by měla být stejná.
J. Andrýsková uvedla, že má obavu z efektivity pořízení radaru, že tento nebudou řidiči respektovat,
protože po cestě ve většině případů jezdí stále stejní řidiči a ti si pak na radar zvyknou.
Starostka se k tomuto vyjádřila tak, že to bude mít efekt v tom, že se řidiči, kteří jsou zodpovědní nad
tím zamyslí a zpomalí.
J. Kulička - řekl, že alespoň něco pro to uděláme.
J. Bartošík: když to bude na sloupu VO, tak nepotřebujeme nějaký souhlas od ČEZu?
Starostka: ne, na to nepotřebujeme žádné povolení.
M.Roreček: radar umožňuje měřit i průjezdnost, tak by nebylo špatné koupit radar i s měřičem
průjezdnosti.

Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 12, 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

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

USNESENÍ UZ/8/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
9. Žádosti o finanční příspěvky

9.1. Žádost o poskytnutí finančního daru na zajištění soutěže - Včelí království z.s.
Starostka uvedla, že obec obdržela žádost od předsedy z.s. Včelí království z.s. Jaselská čp.1277,
Hranice, pana Malovce, o poskytnutí daru na zajištění XIII. ročníku výtvarné soutěže pod názvem
„Život v přírodě". Dále uvedl, že znaší školy se do soutěže přihlásilo 20 soutěžících a že nám budou
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vděční za jakýkoliv finanční příspěvek, který by pomohl navýšit rozpočet naší společnosti. Poskytnutá
částka bude použita na zajištění činnosti spolku. Také uvedl, že v rámci eventuální spolupráce
nabízí propagaci naší obce na akcích pořádaných Včelím královstvím z.s. Starostka dále uvedla, že v
loňském roce poskytla obec na výtvarnou soutěž finanční dar ve výši 1000 Kč.
Předsedající vyzvala přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předmětnému bodu. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 12, 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

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

USNESENÍ UZ/9.1/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
9.2. Žádost o dotaci na společenskou akci - Spolek opatovské školy
Starostka uvedla, že dne 25. 2. 2022 obec obdržela písemnou žádost od Spolku opatovské školy,
Hlavní 63, Opatovice, IČ: 750 76 276, na karneval pro děti, resp. na animační show ve výši 6 000 Kč,
který se uskuteční 19. 3. 2022. Zastupitelé žádost spolu s objednávkou na akci obdrželi v
materiálech pro dnešní jednání. Starostka uvedla, že finanční prostředky by byly poskytnuty v rámci
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
Předsedající vyzvala přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předmětnému bodu. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 12, 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

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

USNESENÍ UZ/9.2/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
9.3. Žádost o finanční příspěvek na činnost - Obůrka Pod Hůrkou, z.s.
Starostka uvedla, že obec obdržela dne 21. 2. 2022 žádost od předsedy spolku: Obůrka pod Hůrkou,
z.s., Skalička 127, 753 52 Skalička, IČ: 079 78 162, o poskytnutí finančního příspěvku na činnost.
Obůrka pod Hůrkou je situována v Dolních Těšicích. Jedná se o spolek, který vytváří prostředí pro
naučné pobyty v přírodě zejména pro děti. Starostka dále uvedla, že pokud se zastupitelstvo
rozhodne poskytnout na činnost spolku fin. prostředky, bylo by to formou darovací smlouvy, navrhla
finanční dar ve výši 1.000 Kč.
Důvody žádostí a činnot spolku byla představen v žádosti, kterou obdrželi zastupitelé v materiálech
pro dnešní jednání.
Předsedající vyzvala přítomné občany a zastupitele, aby se vyjádřili k předmětnému bodu. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 11, PROTI: 0, 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

pro

Radek Klanica

zdržel se

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro
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Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

USNESENÍ UZ/9.3/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
9.4. Finanční podpora na pomoc Ukrajině
Starostka uvedla, že v sobotu obdržely všechny obce OK dopis od hejtmana kraje, který uvedl, že dle
tvrzení Vlády ČR v této chvíli nedoporučuje organizovat potravinové a materiální sbírky a bez
koordinace je posílat na slovensko-ukrajinské nebo polsko-ukrajinské hranice. Všem zájemcům o
pomoc touto formou je potřeba velmi poděkovat, zároveň ale jejich snažení korigovat. Doba zásilek
na Ukrajinu jistě brzy přijde a čas dárců rovněž. Finanční pomoc přes Český červený kříž, Charitu,
Člověka v tísni, apod. je naopak vítána kdykoliv. Proto bychom dnes měli rozhodnout, jestli poskytne
i naše obec finanční prostředky jako okamžitou pomoc na některý z humanitárních účtů : Člověk v
tísni, Charita ČR, Diakonie ČCE, Adra, Červený kříž, Lékaři bez hranic. Např. můžeme poslat peníze
na účet Charita pro Ukrajinu.
Dále starostka uvedla, že by mohly být vyhrazeny také finanční prostředky pro pořízení věcí na
potravinové či materiálové sbírky. Lidem na Ukrajině chybí: deky, teplé oblečení (např. ponožky,
chrániče kolen, loktů), jídlo, ale hlavně léky proti bolesti, na respirační onemocnění nebo i cigarety.
Uvedla, že se můžeme domluvit na svolání materiální sbírky v obci a předat tyto věci těm
humanitárním společnostem, které organizují potravinovou či materiálovou sbírku a její dopravu na
Ukrajinu.
Následně vyzvala přítomné, aby se k předmětné věci vyjádřili:
Ing. M. Černocká sdělila, že finanční výbor se shodl na poskytnutí finanční pomoci od 10 tis. do 20
tisíc Kč.
J. Andrýsková uvedla, že potravinová banka provádí sběr oblečení v naší obci v termínech kolem 11.
a 12. 3. 2022 a po konzultaci s nimi zjistila, že potřebují spacáky pro lidi, kteří přijedou z Ukrajiny, a
že navrhuje pořídit pro ně 20 ks spacáků.
Starostka uvedla, že je pro okamžitou pomoc poslat na některý z humanitárních účtů finanční
částku, na které bychom se všichni shodli, navrhla 10 tisíc Kč.
Ing. Matýska - řekl, že je také pro rychlou pomoc a navrhl 50 tisíc Kč.
R. Klanica - navrhuje také částku 50.000 Kč. Stejně tak i M. Masařík.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje zaslat 50 000 Kč na pomoc Ukrajině na humanitární účet Českého
červeného kříže.
Výsledek hlasování
PRO: 12, 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
11/16

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

USNESENÍ UZ/9.4/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
10. VH - členská schůze Singulárního družstva OLSD Opatovice - pověření
Pozvánku obec obdržela od Opatovického lesního singulárního družstva, e-mailem dne 22. 2. 2022.
jedná se o členskou schůzi, která se uskuteční 4.3. 2022 v Opatovicích. Dále obec obdržela plnou
moc, k zastupování na jednání valné hromady Opatovického lesního singulárního družstva se sídlem
Opatovice, Záhorská 9, PSČ 753 56, IČ 25848089, jde zejména o zastoupení obce Opatovice jako
člena, 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.
Starostka vyzvala přítomné, aby se vyjádřili k předmětnému bodu. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1
Ing. Dagmar Navrátilová

zdržel se

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

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro
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USNESENÍ UZ/10/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
11. Rozpočtové opatření č.1 - únor 2022
Předsedající uvedla, že finanční výbor projednal toto rozpočtové opatření na svém jednání před
zasedáním zastupitelstva dne 28. 2.2022 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 s tím, že bude do zahrnutá i částka schválená na
humnitární pomoc Ukrajině ve výši 50 tisíc korun.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
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.
Výsledek hlasování
PRO: 12, 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

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

pro

Mgr. Lucie Janásková

pro

USNESENÍ UZ/11/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
12. Úprava výše stočného na rok 2023
Předsedající uvedla, že tento bod byl zařazen mimořádně na dnešní jednání, proto podklady přehledu
příjmů a výdajů za stočné v roce 2021, 2020 a 2019 byly doloženy až dnešní den na jednání každému
zastupiteli fyzicky, vč. přehledu.
Celkové výdaje jsou za poslední 3 roky ve výši: 1 903 747,42 Kč, příjmy byly sice o něco málo vyšší: 1
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999 356, 65 Kč. čeká nás však zvýšení výdajů za el. energii a chemikálie, dále že musíme počítat s
běžnou údržbou čističky, např. aktivní nádrže, která by se měla co 4-5 let opakovat, a počítat s
opravami či modernizací dalších el. zařízení. Nedávno odešel frekvenční měnič a bude jej potřeba
nahradit ještě letos za nový (odhad je cca 30 tisíc Kč).
V přehledu, který jste obdrželi byla cena za stočné v roce 2019 byla 20 Kč/m3 vč. DPH. Od roku 2020
máme novou částku za stočné, kde i v roce 2021, a nyní v roce 2022 činí stočné 27,50 Kč/m 3 vč.
DPH.
Nově starostka navrhla stanovit výši stočného na 30 Kč/m3, vč. DPH, za celý rok 2022 pro vlastníky
nemovitostí napojených na splaškovou kanalizaci v majetku obce Opatovice. Tato cena bude platit až
od roku 2023, tedy od 1. 1. 2023. První úhrada za stočné bude vybírána totiž až v 07/2023.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. K
návrhu se vyjádřil:
Starostka vysvětlila důvody pro navýšení stočného. Rostou náklady na chemikálie, bude nutná i další
údržba a roustou ceny energií.
Ing. Masařík sdělil, že jsme loni navyšovali stočné, tak je nutné navyšovat stočné zase letos? Řekl, že
by stočné nezvyšoval, že příjmy jsou vyšší.
J. Kulička uvedl, že je pro pomalé a postupné zvyšování částky za stočné než větší částka naráz, a že
v případě jejich odběru se to týká navýšení o cca 300 Kč/rok.
Starostka dodala, že dle výpočtu p. Zobaníka při porovnání všech položek výpočtu cen v roce 2020
vychází kalkulovaná cena za stočné 38,73 Kč/m3.

Návrh usnesení
Po projednání zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného v obci Opatovice na 30 Kč/m3 s DPH, s
účinností od 01.01.2023.
Výsledek hlasování
PRO: 11, 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

pro

Jolana Andrýsková

pro

Ing. Petr Dvořák

pro

Radek Klanica

pro

Mgr. Magdalena Ančincová

pro

Jiří Kulička

pro

Ing. Miloslav Masařík

proti

Mgr. Lucie Janásková

pro

USNESENÍ UZ/12/25/2022 BYLO SCHVÁLENO
13. Různé, náměty a připomínky
14/16

Než starostka udělila slovo ostatním přítomným sdělila následující:
a) navrhla, aby se zastupitelé v průběhu rekonstrukce OÚ ve svém vlastním zájmu seznámili s
reálným stavem pokračování stavebních prací na místě stavby, a že určí dva termíny, kdy se budou
moci podívat, jak probíhají práce na OÚ,
b) informovala o dalším postupu při projednávání územních studií ÚP obce Opatovice,
c) informovala o postupu v rámci legalizace části skládky na pozemku parc.č.135/8 v k.ú. Opatovice u
Hr. a přípravě přepravy vážního mostu,
d) informovala o aktuálním stavu v rámci řešení povolení pro nakládání s povrchovými vodami rybník Na Jablonci,
Následně starostka vyzvala předsedkyni kulturní komise pí. Hanu Klvaňovou, aby přítomné
seznámila s kulturním programem v roce 2022 na další měsíce:
e) jsou plánovány tyto akce:
- posezení s vinařem 19.3.2022 - bylo odvoláno, uskuteční se pouze dětský karneval,
- výstava řemesel spojená s Opatovickým koštem se uskuteční 2. 4.,
- beseda s cestovateli z března byla přesunuta na duben - 28. 4. v hasičské zbrojnici,
- lampiónový průvod s hudbou p. Landsmana + ohňová show - 7. 5.,
- letní kino v 06/2022 (jsou navrženy tři filmy, sděleno, že cena za filmové představení bude ve dvou
variantách),
- setkání seniorů - navrhuje kulturní komise v "necovidové době" tj. v 05 nebo v 09/2022.
Předsedající dále vyzvala přítomné, aby sdělili své náměty a připomínky:
Ing. Bartošík a Ing. Masařík - sdělili, že opěrná zídka na hřišti TJ bude na jaře bude v rekonstrukci,
spočívající ve výměně železničních pražců. Ing. Bartošík požádal zástupce spolků, aby mu v
dostatečném časovém předstihu dali vědět o temínu akce, kterou mají v plánu na hřišti realizovat.
J. Kulička - sdělil přítomným, že dne 9. 4. 2022 se uskuteční akce Ukliďme Česko v obci - dobrovolný
sběr odpadků, sraz bude na návsi, podrobnější informace budou sděleny dodatečně.
Mgr. Ančincová - uvedla, že se do stejné akce zapojí s dětmi z MŠ před tímto termínem, a že zvláštní
termín má i ZŠ.

14. Ukončení zasedání
Jednání bylo skončeno v 19:50 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

