Obec Opatovice
Zápis z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice
konaného dne 25. 4. 2022
Číslo zasedání: 26/2022
Datum zasedání: 25. 4. 2022, 17:30 hod
Místo zasedání: Lidový dům, Hlavní 108, Opatovice
Přítomní zastupitelé: 14, Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska Ph.D., Ing. Marie
Černocká (Dostavila se v 17,40 hodin.), Ing. Jan Bartošík, Ing. Martin Roreček, Jolana Andrýsková,
Ing. Petr Dvořák, Karel Andrýsek, Mgr. Magdalena Ančincová, Jiří Kulička, Ing. Miloslav Masařík,
Mgr. Lucie Janásková, Tomáš Klvaňa, Pavel Juráň - zastupitelstvo je usnášení schopné
Ze zasedání se omlouvá: Radek Klanica
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Bartošík, Ing. Martin Roreček
Zapisovatel zápisu: Věra Klvaňová
Navržený program
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu: Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v
Opatovicích
5. Dokončení fasády a dokončení rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změna stavby č. 3 (ZL
č. 8, 9, 10)
5.1. Pořízení nábytku do nové obřadní místnosti OÚ
5.2. Zadání na poptávku - pořízení nábytku do nové knihovny OÚ
6. Zvýšení ceny za pronájem prostor - zázemí, Lidového domu v Opatovicích
7. Dodatek č. 2 ke Směrnici č.1/2006 "Tvorba a čerpání sociálního fondu"
8. Účetní závěrka za rok 2021
9. Společenská akce (květen 2022)- stavění a kácení máje
10. Rozpočtové opatření č.2 - duben 2022
11. Různé
11.1. Dotace - akceschopnost JSDH obcí OK - 2022
11.2. Smlouva o připojení odběrného el. zařízení k DS PDS (zvýšení příkonu pro budovu OÚ)
11.3. Žádost TJ Sokol Opatovice, z.s. o poskytnutí dotace na rekonstrukci příjezdové cesty a
tribuny v areálu TJ
11.4. Prodej auta FABIA combi
11.5. Přihlášení se na záměr na pronájem obecního pozemku parc.č. 171/1 a 171/2, oba v k.ú.
Opatovice u Hr.
11.6. Přihlášení se na záměr na pronájem obecního pozemku parc.č. 171/8 a 171/2, oba v k.ú.
Opatovice u Hr.
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11.7. Cenová nabídka na zesilovače pro TKR
12. Náměty a připomínky
13. Ukončení zasedání

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
26. 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 13 členů zastupitelstva a Zastupitelstvo obce Opatovice je usnášeníschopné. Jako
zapisovatelku určila paní Věru Klvaňovou, ověřovatele zápisu byli určeni: Ing. Jan Bartošík 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 Ing. Jana
Bartošíka a Ing. Martina Rorečka.
Výsledek hlasování
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 1/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
2. Schválení programu zasedání
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 26. zasedání
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 15. 4. 2022.
Dále předsedající navrhla doplnit program zasedání následovně:
- doplnit bod č. 11 "Různé" o jednotlivé podbody: 11.1. Dotace - akceschopnost JSDH obcí OK 2022;
dále o podbody č.: 11.2. Smlouva o připojení odběrného el. zařízení k DS PDS (zvýšení příkonu pro
budovu OÚ); 11.3. "Žádost TJ Sokol Opatovice, z.s. o poskytnutí dotace na rekonstrukci příjezdové
cesty a tribuny v areálu TJ" , 11.4 "Prodej auta FABIA combi", dále podbody č.: 11.5. "Přihlášení se
na záměr na pronájem obecního pozemku parc.č. 171/1 a 171/2, oba v k. ú. Opatovice u Hr." , 11.6.
"Přihlášení se na záměr na pronájem obecního pozemku parc. č. 171/8 a 171/2, oba v k. ú. Opatovice
u Hr.", a 11.7. "Cenová nabídka na zesilovače pro TKR".
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 26. zasedání ZO Opatovice v
navrhovaném znění.
Výsledek hlasování
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PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 2/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Z minulého zasedání zastupitelstva č. 25, konaného 18. 2. 2022, vyplynuly následující úkoly, které
byly splněny do dnešního zasedání. Jedná se o:
- změna č. 2 dle ZL 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 v rámci akce: "Dokončení fasády a rekonstrukce
interiéru OÚ v Opatovicích", podání žádosti o změnu stavby č.2 na MMR ČR bylo podáno, vč. žádosti
o prodloužení termínu pro podání závěrečného vyúčtování,
- oprava dřevěného kříže u silnice směr Býškovice, materiál byl zakoupen, předán A. Krečmerovi ke
zpracování a korpus Krista byl objednán, čeká se na jeho výrobu či dodání,
- finanční příspěvek - SDH Opatovice, ve výši 50 000 Kč na provoz a činnost spolku v roce, již byla
vypracována a oboustranně podepsána veřejnoprávní smlouva.
-pořízení radaru na ul. Záhorská (MŠ) - bylo již realizováno,
- finanční dar na zajištění soutěže - Včelí království z.s., darovací smlouva již byla oboustranně
podepsána, peníze předány,
- dotace na společenskou akci - Spolek opatovské školy, karneval pro děti dne 19. 3. 2022,
veřejnoprávní smlouva byla vypracována a peníze předány,
- finanční příspěvek na činnost - Obůrka Pod Hůrkou, z.s., darovací smlouva vypracována a
oboustranně podepsána, peníze předány,
- finanční podpora na pomoc Ukrajině - 50 000 Kč, peníze byly odeslány na humanitární účet
Českého červeného kříže.
Návrh usnesení
Po projednání ZO vzalo informace ohledně splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva č. 25 na
vědomí.
Výsledek hlasování
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 3/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu: Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ
v Opatovicích
Předsedající uvedla, že na minulém zasedání ZO č. 25 dne 28.2. 2022 zastupitelstvo schválilo změnu
č. 2 stavby "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích" v rámci víceprací a
méněprací, které vyvstaly ze skutečností zjištěných na stavbě. Jednalo se celkem o 7 změnových
listů, které jsou v příloze na dnešní jednání. Dále zastupitelé obdrželi návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo na danou realizaci stavby. Celkem se jedná o navýšení původní ceny o 512 369,96 Kč bez
DPH, tj. 619 967,65 Kč s DPH (21%). Znamená to navýšení původní ceny díla z: 12 693 967, 14 Kč,
bez DPH, na: 13 206 337,10 Kč (bez DPH). S DPH bude celková cena díla činit: 15 979 667,90 Kč.
O povolení změny č. 2 již bylo požádáno u poskytovatele dotace - MMR ČR.
Dostavila se Ing. Černocká v 17,40 hodin.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nebylo sděleno žádné stanovisko.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu: Dokončení fasády a
rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích, s firmou Hlava - Stavby s.r.o., Hlinsko pod Hostýnem 74,
768 41 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26950421, přičemž celková cena díla je: 13 206 337,10 Kč (bez
DPH), tj. 15 979 667,90 Kč (s DPH), dále pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 4/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
5. Dokončení fasády a dokončení rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změna stavby č.
3 (ZL č. 8, 9, 10)
Starostka uvedla, že chtěla na dnešním zasedání projednat další 3 změnové listy: ZL č. 8, 9 a 10,
které zastupitelé obdrželi v příloze. Bohužel však poslední změnový list nebyl ještě odsouhlasen p. J.
Číhalem (TDI). Dále uvedla, že den před kontrolním dnem stavby, tj. 20. 4.2022 zaslal objednateli ke
kontrole a k odsouhlasení stavbyvedoucí zhotovitele stavby (Ing. Sedláček) další změnové listy: ZL
11 až 19, které zastupitelé obdrželi v příloze.
Sdělila, že se jedná se o vícepráce a méněpráce, které si vyžádala stavba, a pokud by tyto zastupitelé
(po jejich kontrole TDI) schválili, měli by být předmětem uzavření dalšího dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo.
Starostka uvedla, že předběžným součtem všech plusových a mínusových položek (tyto se zohledňují
u dotací v absolutní hodnotě) by činilo navýšení ceny předmětného díla o dalších cca 899 tisíc Kč,
bez DPH. Což bude představovat uzavřít další dodatek ke smlouvě o dílo. Proto navrhla, aby se
neuzavíral dodatek č. 2 zvlášť - na ZL 8,9 a 10, ale aby se počkalo na kontrolu dalších změnových
listů (č. 11 až 19 ), event. 20, který již byl také zhotovitelem odeslán ke kontrole či konzultaci. Po
tomto odsouhlasení, by se tyto změny projednaly a následně schválily s dalším dodatkem ke SoD.
Zdůraznila, že dle SoD činí lhůta 10 dnů pro objednatele k vyjádření zhotoviteli, a že do termínu
jednání ZO dne 25. 4. 2022 nebyly TDI změnové listy (10 -19) zkontrolovány.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo
vzneseno následující:
Ing. Matýska - proč jsou v rozpočtu 2 ks nadstandardních radiátorů?
Ing. Navrátilová - odpověděla, že se jedná o designové radiátory před obřadní síň, byly řešeny v
projektu, ale projektant tyto nezadal do rozpočtu.
Ing. Dvořák - kdy skončí navyšování víceprací za tuto stavbu už teď máme navýšení o 12 %?
Ing. Matýska - se zeptal, co nám chybí ještě hradit?
Ing. Navrátilová - sdělila, že je se musí dokončit příprava pro budoucí fotovoltaiku a čeká se na
zhodnocení stavu dřevěných trámů v uhelně, zda je bude třeba vyměnit.

Návrh usnesení
Po projednání ZO vzalo na vědomí informace ohledně přípravy dalších víceprací a méněprací díla:
Dokončení fasády a dokončení rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích.
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Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 5/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
5.1. Pořízení nábytku do nové obřadní místnosti OÚ
Starostka uvedla, že na pracovní schůzce ZO dne 13. 4. 2022 zastupitelé byli již seznámeni podrobně
se skutečnostmi ohledně zjištění cen a jejich zvyšování za výrobky - pořízení nábytku, do prostoru
obřadní místnosti budovy OÚ. Na pracovní schůzce se shodli na výběru nábytku a to: 30 ks
křesílkových židlí BORG z dubu s čalouněným textilním sedákem (odstín světle béžový) - viz
přiložený návrh.
Cena 1 židle by činila cca 5 tisíc Kč, vč. DPH, dodavatelem by byla spol. Trend nábytek s.r.o. z
Bystřice pod Host. Dále se ZO shodli na pořízení 1 ks obřadního stolu vyrobeného v imitaci dýhy z
dubu, aby korespondoval se židlemi, v celkové výši 25 tisíc Kč. Celkové náklady na pořízení nábytku
by činily cca 175 tisíc Kč, vč. DPH.
Pokud zastupitelstvo schválí pořízení nábytku, finanční prostředky na jeho pořízení budou
zohledněny v rozpočtovém opatření č.2, které bude na dnešním jednání projednáváno v bodě č. 10.
Před hlasováním předsedající vyzvala zastupitele a přítomné občany, aby se vyjádřili k předmětnému
bodu jednání. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje pořízení nábytku (30 ks židlí a 1 ks obřadního stolu) do obřadní
místnosti OÚ od spol. Trend nábytek s.r.o., Bystřice pod Hostýnem.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 5.1/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
5.2. Zadání na poptávku - pořízení nábytku do nové knihovny OÚ
Starostka uvedla, že s návrhem rozmístění nábytku na vybavení knihovny v budově OÚ byli
zastupitelé seznámeni dne 13. 4. 2022 na pracovní schůzce. V příloze zastupitelé obdrželi 3D řešení
dispozice nové knihovny, dále byl ve spolupráci s výrobcem knihovnických regálů vyhotoven seznam
jednotlivých dílů, které tvoří dvojité regály s bočními, dále jednoduché a jeden se skleněnou
vitrínou, který je uzamykatelný /např. na DVD či el. knihy/. Návrh dále obsahuje dva jednoduché
stoly, věšák, psací stůl s kontejnerem, pojízdný box na knihy a pódium pro děti, bez židlí, které by se
doplnili ze starého nábytku.
Návrh byl konzultován a odsouhlasen s vedoucí knihovny. Starostka dále uvedla, že stav stávajících
regálů je velmi špatný, jednotlivé díly se rozpadají a jsou nevyhovující pro další užití. Proto navrhla
připravit zadání na poptávku a oslovit min. 3 zhotovitele s dodávkou nábytku do konce r. 2022,
pokud by tak dlouho garantoval cenu za nábytek. Dále uvedla, že konzultovala s paní P. Krbálkovou
(manažerkou MR Záhoran) možnost využít dotaci na pořízení vybavení knihovny. Bylo ji však
sděleno, že v letošním roce žádná dotace vypsána již není, a že pokud se poptá nábytek v roce 2022
nelze žádat v roce 2023 o případnou dotaci za jeho pořízení.
Dále uvedla, že se ceny neustále zvyšují a že se na pracovní schůzce přítomní zastupitelé shodli na
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zadání poptávky pro dodávku nábytku do knihovny podle 3D návrhu a to ještě během tohoto roku.
Před hlasování předsedající vyzvala zastupitele a přítomné občany, aby se vyjádřili k předmětnému
bodu. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení
Po projednání ZO pověřuje starostku přípravou zadání na poptávku na pořízení nábytku do nové
knihovny v budově OÚ, současně ji pověřuje, aby oslovila minimálně 3 firmy s poptávkou na výrobu
a dodání nábytku.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 5.2/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
6. Zvýšení ceny za pronájem prostor - zázemí, Lidového domu v Opatovicích
Starostka uvedla, že RO č. 54 dne 28. 3. 2022 projednala tento bod a postoupila jej k projednání v
ZO. Současně uvedla, že pověřila zpracováním návrhu členy rady obce a členy finančního výboru.
Dále sdělila, že materiál s touto problematikou připravil Ing. Roreček a předala mu slovo:
Ing. Roreček sdělil přítomným, že návrh řešení je uveden v důvodové zprávě, kt. obdrželi zastupitelé
v digi-správě.
Ceník je rozdělený na tři části. První dvě části jsou původní, nová část - 2.3. je nově doplněná, aby
byla daná jasné pravidla i pro třetí strany před započetím akce. Není potřeba, aby ceny za každou
akci pro cizí subjekty schvalovala rada obce. Ceny pro cizí subjekty jsou navrženy o něco vyšší, než
ceny pro místní občany a organizace.
Ceny za pronájem prostor LD pro společenské a sportovní akce, byly stanoveny v příloze č. 2 v roce
2011 v rámci schválení Provozního řádu LD a herny stolního tenisu, zastupitelstvem obce.
Prostor/stávající cena/navržená nová cena vč. DPH Sál: 960 Kč/1.200 Kč Přísálí:600 Kč/800 Kč
Herna stolního tenisu: 600 Kč/800 Kč Klubovna TJ: 300 Kč/400 Kč Komplet LD: 3600 Kč/4.000 Kč
Ceny jsou uvedené za pronájem nebytových prostor a jsou kalkulované na celou dobu trvání akce.
K těmto cenám bude připočtená cena za spotřebované energie podle skutečného odběru (plyn,
elektrická energie, voda).
Ceník rozdělil na 3 části:
2.2.
Pronájem prostor LD pro občany obce: Individuální sportovní činnost: Sál 120 Kč/180
Kč Herna stolního tenisu: 60 Kč/90 Kč Platby se provádějí za každou započatou hodinu. K těmto
cenám bude připočtená cena za spotřebované energie. Cena za spotřebované energie se stanoví
způsobem:
Varianta a) počáteční s konečný stav měřidel se zaznamená ve smlouvě o pronájmu Lidového domu
v Opatovicích. Zjištěná skutečná spotřeba se pak vynásobí skutečnou cenou příslušného média.
Varianta b) bude se vycházet ze skutečné ceny spotřebovaných energií za poslední akci, která se
vydělí počtem hodin trvání akce. Vyjde spotřeba za hodinu, která se vynásobí cenou příslušného
média a vyjde konečná cena energií, která bude účtována nájemci. 2.3.
Pronájem nebytových
prostor Lidového domu pro občany cizích obcí a pro organizace, které nemají sídlo
v Opatovicích Sál: 1.500 Kč Přísálí: 900 Kč Herna stolního tenisu: 1.000 Kč Klubovna TJ: 500 Kč
Komplet LD: 4.500 Kč Ceny jsou uvedené za pronájem nebytových prostor a jsou kalkulované na
celou dobu trvání akce. K těmto cenám bude připočtená cena za spotřebované energie podle
skutečného odběru (plyn, elektrická energie, voda). Ostatní ujednání O případných změnách cen
pronajatých prostor Lidového domu bude rozhodovat zastupitelstvo obce.
6.2. Návrh na změnu Smlouvy o pronájmu Lidového domu v Opatovicích V případě, že dojde
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ke změnám cen za pronájem prostor Lidového domu v Opatovicích a zároveň ke změně způsobu
výpočtu konečné ceny nájmu, je nutné upravit i nájemní smlouvy na pronájem prostor Lidového
domu. V nájemních smlouvách je bod 2, který řeší cenu nájmu. Je navrženo jeho znění v této
podobě. Bod 2. Za pronájem sálu s příslušenstvím/přísálí/herny stolního tenisu/klubovny TJ uhradí
nájemce do pokladny OÚ Opatovice, Hlavní 170, Opatovice částku nájemného v celkové výši ………….
Kč včetně DPH. Částka nájmu je složená z: ceny za pronajaté prostory ve výši ………. (uvede se cena
z ceníku včetně DPH) ceny za spotřebované energie ve výši ………… (uvede se cena vypočtená jako
součin skutečné spotřeby a ceny za spotřebované média + DPH) ceny za poškozené vybavení,
nábytek, nádobí + DPH Za bod 2 vložit nový odstavec 3, původní bod 3 Hrubý úklid bude mít nové
číslo 4. Původní bod 6 pak může být z nájemní smlouvy vypuštěný. Bod 3. Počáteční a konečný stav
měřidel se uvádí v tabulce označené Spotřeba na následující straně této smlouvy. Cena za
spotřebované energie se vypočte jako součin skutečné spotřeby a cenou příslušného média. Za
zaznamenání počátečního stavu a konečného stavu měřidel je odpovědný nájemce. Pokud nebudou
stavy měřidel na začátku a na konci zapsané v tabulce smlouvy, nájemce bere na vědomí, že
skutečnou spotřebu je oprávněný stanovit pronajímatel na základě informací z akcí podobného
charakteru. Bod 4 Hrubý úklid upravit do této podoby: Hrubý úklid – umytí použitých sklenic,
nádobí, zařízení, silně znečištěných toalet, zametení sálu a přísálí, provedení venkovního úklidu okolí
Lidového domu provede nájemce ve vlastní režii, a to nejpozději do 11 hodin následujícího dne.
Doplnit nový bod 7 (vložením nového bodu 3 a vypuštěním bodu 6 by měla smlouva 6 bodů)
7.
Nájemce je povinen ihned po ukončení akce oznámit pronajímateli závady na vybavení,
instalacích (např. poruchy elektřiny, netekoucí voda, netopící topení), poškození nábytku, aby mohl
pronajímatel zajistit jejich odstranění. V případě porušení povinností nájemce vyplývající z této
smlouvy, si pronajímatel vyhrazuje právo s tímto nájemcem v budoucnu neuzavřít další nájemní
smlouvu.
Zeptal se přítomných, zda-li mají k návrhu cen připomínek.
Starostka vyzvala přítomné občany, aby se vyjádřili k předloženému návrhu. Vyjádřili se:
Ing. Matýska - nikdo si prostor LD nepronajímá na 1 či více hodin, vždy na akci. Pronájem za bod 2.2
by celý zrušil z důvodu nevyužívání těchto prostor.
Ing. Černocká - a kdo to bude sledovat v době, kdy si to zájemci budou přát předat?
V. Klvaňová - jsem pro paušální platby za pronájem prostor LD.
Ing. Roreček sdělil, že by také zrušil částky za pronájem energií a promítl je do paušálu.
Ing. Masařík je také pro paušální platby, ať se domluvíme na jeho výši.
Ing. Navrátilová se přítomných zeptala, jaký bude vlastně návrh na usnesení, co zastupitelstvo
doporučuje, a zda se pověří Ing. Roreček přípravou nového návrhu poplatků.
Návrh usnesení
Po projednání ZO ukládá p. Ing. Rorečkovi k přepracování návrh na pronájem prostor LD.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 6/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
7. Dodatek č. 2 ke Směrnici č.1/2006 "Tvorba a čerpání sociálního fondu"
Starostka uvedla, že předkládá ZO návrh na úpravu Směrnice č. 1/2006 Tvorba a čerpání sociálního
fondu, spočívající v úpravě ust. části IV. Použití výdajů rozpočtu fondu, bodu č. 1, a to dle
předloženého návrhu - dodatku č. 2. Kdy se tímto rozšiřuje okruh oprávněných dodavatelů obědů pro
zaměstnance úřadu nejen v době uzavření školní jídelny. Ostatní ustanovení bodu č. 1 čl. IV.
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zůstanou zachovány.
Aktuálně cena 1 obědu k dnešnímu dni činí:
- školní jídelna - 114 Kč, tzn. doplatek (50%) činí: 57 Kč, - např. jiný dodavatel (Jídelna Ročňák) - 125
Kč, doplatek (50%) činí: 62,50 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko bylo sděleno:
- Ing. Roreček - uvedl, že má námitku k závěrečnému ustanovení čl. VI. předmětné směrnice, aby se
opravila tato v tomto znění: "za kontrolu plnění této směrnice je pověřena účetní a starosta obce
místo vedoucího odboru".
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2006 "Tvorba a čerpání sociálního fondu"
v navrhovaném znění, za podmínky, že současně starostka upraví ust. čl.VI. odst. 3 s tím, že za
kontrolu plnění této směrnice je pověřena účetní a starosta obce místo vedoucího odboru.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 7/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
8. Účetní závěrka za rok 2021
K tomuto bodu předsedající uvedla, že zastupitelé obdrželi mimo jiné v materiálech Rozvahu, Výkazy
zisku a ztrát, Výkazy o plnění rozpočtu a inventarizační zprávu za r. 2021, ve které nebyly uvedeny
žádné vady ani nedostatky a následně udělila slovo předsedkyni finančního výboru, aby přítomné s
touto seznámila. Ing. Černocká uvedla, že se dne 22. 4. 2022 sešel finanční výbor k projednání
rozpočtového opatření a projednání účetní závěrky, kterou považovala za správně provedenou. A
navrhla ji ke schválení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Účetní závěrku obce Opatovice, IČ: 00301655, sestavenou
k 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 8/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
9. Společenská akce (květen 2022)- stavění a kácení máje
Starostka k tomuto bodu uvedla, že z.s. Živé Opatovice uspořádá v neděli dne 1. 5. 2022 akci:
"Stavění májky" a následně v sobotu 14. 5. 2022 dojde ke "Kácení májky". Starostka předala slovo J.
Kuličkovi, který uvedl, důvody proč bude májka umístěna pod LD, a že tam také bude pokácena v
sobotu 14. 5., kdy tato akce bude zakončena zábavou v LD.
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Původně se měla celá akce uskutečnit v areálu TJ Sokol Opatovice na hřišti Pod Hory. Z důvodu
realizace zpevnění svahu přístupové komunikace v areálu hřiště tato akce měla proběhnout na návsi.
Bohužel se však nestihne vyřídit povolení k uzavření MK v dané části obce. Z těchto důvodů akce
proběhne v LD.
Starostka oslovila přítomné zastupitele a občany, zda mají k tomuto bodu nějaké připomínky.
Vyjádřil se následovně:
Ing. Navrátilová - se dotázal, zda nebude potřeba schvalovat z.s. úlevu od pronájmu sálu LD?
J. Kulička - uvedl, že pokud ví, spolky neplatí za tyto akce,
V. Klvaňová - odpověděla, že pokud se jedná o výdělečnou akci spolky za pronájem sálu platí,
Ing. Matýska - nejde to nějak udělat, aby akce proběhla na návsi bez povolení k uzavření místní
komunikace?
J. Kulička - vysvětlil, že se jedná o uzavření komunikace na 3 dny místo jednoho dne, jak měli hasiči.
Návrh usnesení
Po projednání ZO vzalo informace ohledně konání akce: "Stavění a kácení máje" na vědomí.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 9/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
10. Rozpočtové opatření č.2 - duben 2022
Předsedající uvedla, že finanční výbor projednal toto rozpočtové opatření na svém jednání před
zasedáním zastupitelstva dne 22. 4. 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. podle předloženého znění.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 – duben 2022 - 2/ZO
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 10/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
11. Různé
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Starostka uvedla, že pod tímto bodem jsou zahrnuty pod jednotlivými podbody nové žádosti, jejichž
zařazení na program jednání navrhla v bodě č. 2 a zastupitelé tyto schválili, že je projednají. Jedná se
o následující:

11.1. Dotace - akceschopnost JSDH obcí OK - 2022
Starostka uvedla, že obec Opatovice obdržela od Olomouckého kraje návrh veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace ve výši 19 900 Kč na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje v
roce 2022. Naši hasiči požádali finanční prostředky ve výši 35 tisíc Kč na pořízení dýchací techniky
s příslušenstvím. Návrh smlouvy byl zastupitelům zaslán v materiálech pro dnešní jednání RO.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/9/8/2022 ze dne 11. 4. 2022 vyhovělo Vaší
žádosti o dotaci částečně, a to ve výši 19.900 Kč.
Starostka vyzvala přítomné zastupitele a občany, aby se k tomuto bodu vyjádřili. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 19 900 Kč od Olomouckého kraje, Jeremenkova
1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, na zajištění akceschopnosti JSDH obce Opatovice v roce
2022, a dále schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí předmětné dotace, a současně
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 11.1/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
11.2. Smlouva o připojení odběrného el. zařízení k DS PDS (zvýšení příkonu pro budovu
OÚ)
Starostka uvedla, že v rámci stavebních úprav budovy OÚ dojde ke stavební úpravě - přemístění
hlavního rozvaděče na fasádu objektu, a že z tohoto důvodu by mělo dojít ke zvýšení rezervovaného
příkonu budovy na 32 A. Uvedla, že byla podána žádost o navýšení příkonu ke spol. ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ 24729035,
dále také jen "provozovatel distribuční soustavy" nebo "PDS".
V souvislosti s tím zastupitelé obdrželi v příloze předmětný návrh smlouvy č.
22_SOP_01_4121954927, kterou by měla obec Opatovice uzavřít za podmínek uvedených v této
smlouvě. Mimo jiné uhradit spol. ČEZ Distribuce, a.s. podíl na nákladech ve výši 4 410 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o připojení odběrného el. zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOP_01_4121954927 se spol. ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, DIČ: CZ 24729035, dále
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
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USNESENÍ 11.2/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
11.3. Žádost TJ Sokol Opatovice, z.s. o poskytnutí dotace na rekonstrukci příjezdové cesty a
tribuny v areálu TJ
Starostka uvedla, že obec obdržela žádost od TJ Sokol Opatovice, z.s., dne 20. 4. 2022. Zájmové
sdružení požaduje od obce 200 000 Kč na realizaci opěrné zídky v areálu hřiště Pod Hory. V žádosti
bylo uvedeno, že TJ Sokol Opatovice obdrželo od Olomouckého kraje finanční dotaci ve výši 226 000
Kč. Celkové náklady stavby činí : 535 123, 78 Kč, vč. DPH tj. 647 tisíc Kč.
Podle předložené cenové nabídky od zhotovitele stavby - firmy ARES Lipník n. B. s.r.o., TJ Sokol
Opatovice z.s. chybí na dofinancování stavby 309 123,78 Kč. Starostka udělila slovo předkladateli
žádosti - předsedovi sdružení Ing. Bartošíkovi, aby se k předmětné věci vyjádřil :
Ing. Bartošík - dále uvedl, že 450 tisíc Kč je z vlastních zdrojů, vč. dotace. Materiál je navezen, firma
začala na stavbě dělat. Popsal jak a v jakém rozsahu bude probíhat stavba.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo
sděleno následující:
J. Andrýsková - cena je navýšená kvůli technickému stavu...?
Ing. Bartošík - původní cena byla 550 tisíc Kč.
Ing. Navrátilová - kolik jste měli cenových nabídek?
Ing. Bartošík - měli jsme 2 nabídky.
Ing. Roreček - zeptal se kdy byla podána cenová nabídka na stavební práce od firmy?
Ing. Masařík - požádali jsme OK o dotaci 400 tisíc Kč v roce 2021, podali jsme také žádost o další
dotaci OK v roce 2022,
Ing. Navrátilová - uvědomujete si, že v tomto případě poskytujeme peníze z obecního rozpočtu
cizímu subjektu, který může prodat areál soukromé osobě?
Ing. Masařík - v Plánu rozvoje sportu obce Opatovice obec přislíbila, že bude přispívat na rozvoj
sportu a uvedl, že na rozvoj areálu např. hřiště Býškovice, Všechovice, tyto obce TJ Sokolu přispívají
na sportovní areály,
Ing. Navrátilová - Plán rozvoje sportu obce Opatovice přece plníme. Obec přispívá každý rok 200
tisíc Kč na sportovní činnost TJ Sokol Opatovice. V minulém roce obec přispěla ještě 100 tisíc Kč na
zavlažování hřiště.
J. Kulička - areály, které Ing. Masařík zmiňuje jsou všechny ve vlastnictví obcí a ne TJ.
Ing. Černocká - sdělila, že by se přece neměli poskytovat fin. prostředky do soukromého objektu.
J. Andrýsková - se zeptala, zda nemůže TJ Sokol udělal pouze část prací v tomto roce?
Ing. Matýska - převést areál na obec doporučuji ke zvážení TJ Sokol Opatovice.
Ing. Navrátilová uvedla, že v roce 2019 (při nástupu do funkce starostky) se o této věci - převést
majetek TJ Sokol Opatovice na obec) jednalo, ale výbor TJ Sokol Opatovice toto neschválil. Dále se
zeptala Ing. Bartošíka, jestli oslovili další sponzory, aby finančně nezatěžovali obec. Např. p.
Deutschera.
Ing. Bartošík - sdělil, že p. Deutscher bude poskytovat sponzorský dar ve formě dřeva na přístřešek
nad pódium.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč TJ Sokol Opatovice, z.s., na
opravu opěrné zídky v areálu
hřiště Pod Hory v Opatovicích.
Výsledek hlasování
PRO: 9, PROTI: 4, ZDRŽELI SE: 1
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USNESENÍ 11.3/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
11.4. Prodej auta FABIA combi
Starostka uvedla, že záměr na prodej auta Škoda Fabia kombi byl vyvěšen v zákonné lhůtě min. 14
dnů na úřední desce obce, tj. od 24. 3. do 11. 4. 2022. Dále uvedla, že v podmínkách záměru bylo
uvedeno, že movitá věc bude prodána tomu, kdo nabídne nejvyšší nabídnutou cenu.
Obec obdržela celkem 2 nabídky do stanoveného termínu:
- dne 22. 4. 2022 od pana ..........., který za auto nabídl 10 tisíc Kč,
- v sobotu dne 23. 4. 2022 (evidováno 25. 4. 2022) se dostavil na prohlídku auta další zájemce - p.
......., který nabídl za auto vyšší 15 tisíc Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje prodej auta Škoda Fabia kombi panu ......., bytem ........, za nabídnutou
cenu 15 000 Kč, a pověřuje starostku vypracováním a podpisem kupní smlouvy.

Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 11.4/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
11.5. Přihlášení se na záměr na pronájem obecního pozemku parc.č. 171/1 a 171/2, oba v
k.ú. Opatovice u Hr.
Starostka uvedla, že žádost na pronájem pozemků byla podána dne 31. 3. 2022 panem ........., který
se přihlásil na záměr na pronájem předmětných pozemků, za účelem zemědělské činnosti (pro sušení
sena , sběr ovoce v lokalitě "Pahrbek") o výměře cca 982 m 2, dle předložené situace. Záměr byl
vydán na základě rozhodnutí rady obce a před tím návrh projednala a doporučila KVŽP.
Starostka vyzvala před schvalováním usnesení přítomné zastupitele a občany, aby se vyjádřili k
předmětnému bodu. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje pronájem části pozemků parc.č. 171/1 a 171/2 o výměře cca 982 m2 za
cenu 1 Kč/m2/rok k zemědělské činnosti, panu ......, bytem ....., a pověřuje starostku vypracováním
a podpisem nájemní smlouvy.

Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
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USNESENÍ 11.5/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
11.6. Přihlášení se na záměr na pronájem obecního pozemku parc.č. 171/8 a 171/2, oba v
k.ú. Opatovice u Hr.
Starostka uvedla, že na záměr se přihlásil dne 31. 3. 2022 pan ......, který se týká se pronájmu
předmětných pozemků pro sušení sena a sběr ovoce v lokalitě "Pahrbek" o výměře cca 1122 m2, dle
předložené situace. Záměr na pronájem schválila rada obce a před tím KVŽP, která doporučila
pronájem pozemků.
Starostka vyzvala před schvalováním usnesení přítomné zastupitele a občany, aby se vyjádřili k
předmětnému bodu. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje pronájem části pozemků parc.č. 171/2 a 171/8 o výměře cca 1122 m2 za
cenu 1 Kč/m2/rok k zemědělské činnosti panu ....., bytem ....., a pověřuje starostku vypracováním a
podpisem nájemní smlouvy.

Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 11.6/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
11.7. Cenová nabídka na zesilovače pro TKR
Starostka uvedla, že dnes obdržela cenovou nabídku o firmy p. Miroslava Klvani na výměnu 19 ks
zesilovačů kabelové televize ve výši 183 910 Kč, bez DPH, tj. 222 531,10 Kč s DPH. Dále uvedla, že v
rozpočtovém opatření jsou tyto peníze na TKR zohledněny.
Starostka vyzvala všechny přítomné členy zastupitelstva a občany, aby se k tomuto bodu vyjádřili.
Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení
Po projednání ZO schvaluje cenovou nabídku od firmy Miroslav Klvaňa, Nové Sady 222, Opatovice,
IČ: 15518019, za cenu 222 531,10 Kč s DPH.
Výsledek hlasování
PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ 11.7/26/2022 BYLO SCHVÁLENO
12. Náměty a připomínky
Než ostatním starostka udělila slovo uvedla následující informace:
- od 12. 4. do 30.11. 2022 probíhá stavba nového věžového vodojemu na katastru obce, a že provoz
vodárenské soustavy bude provozován v mimořádném režimu, podrobné informace najdou všichni
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na webu a na vývěsce obce (podrobnosti k tomu mají zastupitelé v příloze tohoto bodu jednání),
- oznámila, že obec obdržela pozvánku na valnou hromadu spol. VaK Přerov, a.s., která se uskuteční
20. 5. 2022 v Přerově,
- podala informace ohledně exekučního vystěhování na bytě č. 3 v DS s tím, že bude potřeba zajistit
stavení úpravy poškozeného bytu,
- poškozená střecha kina LD - zadání na poptávku řeší předseda KVŽP,
- dnes nad ránem došlo k odcizení 2 ks měděných svodů na kapli v Opatovicích, starostka sdělila, že
již požádala p. Musila o provizorní opravu svodů, aby nedocházelo k zatékání dešť. vod do fasády,
- během dnešního dne nahlásil p. J. Hasoň problémy s kanalizací u jeho RD, starostka požádala o
zjištění problému předsedu KVŽP,
- vlajka UA - starostka podala ZO informace ohledně výhrad místního občana na její vyvěšení,
- nový kontejner na ČOV,
- proběhla nová výsadba poškozených stromů ve třech lokalitách v obci (2 za hřbitovem, 1 Na
Zimocku),
Ing. Matýska - pozval přítomné na slavnostní otevření HZ v sobotu v 15,00 hodin 30. 4. 2022,
Ing. Bartošík - pozval přítomné na přípravku mladých a nejmenších fotbalistů v neděli 1. 5. 2022,
J. Andrýsková - tradiční lampiónový průvod se uskuteční 7. 5. 2022 s ohňovou show v areálu Pod
Hory,
L. Janásková - pozvala všechny ve čtvrtek 28. 4. 2022 na přednášku o Austrálii v 17,00 hodin.

13. Ukončení zasedání
Jednání ZO bylo ukončeno starostkou v 19,50 hodin.

Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Dagmar Navrátilová

starostka

Ing. Martin Matýska Ph.D.

místostarosta

Ing. Jan Bartošík

ověřovatel

Ing. Martin Roreček

ověřovatel
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Podpis

