OBEC OPATOVICE
Usnesení ze 4. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Opatovice,

konaného ve středu 25.08.2010 v 1800 hodin v zasedací místnosti OÚ v Opatovicích.

Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí:
1. Zahájení, volba komisí
2. Rozpočtové změny č. 4
3. Návrh Úvěrové smlouvy na financování výstavby infrastruktury od KB a.s. + Zástavní
smlouvy na budovu OÚ v Opatovicích čp. 170 postavené na parcele p.č. st. 211 a
budovu technického vybavení bez čp/če postavené na parcele p.č. st. 276 a na
pozemky p.č. st. 211 a p.č. st. 276 v k.ú. Opatovice u Hranic
4. Kupní smlouvy na pozemky pro žadatele o budoucí výstavbu dle přílohy
5. Registrace akce - Oprava kaple sv. Mořice- oprava sakrálních staveb – dotace MMR
6. Archeologové – výsledek průzkumu náklady cca 48 tis. Kč + vyhodnocení
7. Komplikace s podložím pod vozovku při výstavbě infrastruktury – odborný posudek
8. Kupní smlouvy Strnadovi a Juráňovi
9. Různé
o vyhodnocení olympiády
o Oprava horní autobusové čekárny v roce 2011 - dotace z programu LEADER ČR
o Výměna oken v HZ dle nabídky č. 10HR441 firmy EURO JORDANB
o Uložení hlíny z výstavby infrastruktury
o Připomínka pana Bartošíka na sjetou zeminu u čp. 93
o Omezení provozu v ulici Nová a dalších MK dopravními značkami
o Pozvánka na Den s mikroregionem Hranicko a Střelecké závody v Rakově v sobotu
4. 9. 2010
o Příští jednání zastupitelstva bude 13. (20). 9. 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Volbu pracovních komisí, program jednání
2. Rozpočtové změny č. 3 a 4 dle přílohy
3. Úvěrovou smlouvu od KB a.s. na financování výstavby infrastruktury pro budoucí
občanskou výstavbu RD ve výši 6 mio Kč + Zástavní smlouvu na budovu OÚ
v Opatovicích čp. 170 postavenou na parcele p.č. st. 211 a na budovu technického
vybavení bez čp/če postavenou na parcele p.č. st. 276 a na pozemky p.č. st. 211 a p.č.
st. 276 v k.ú. Opatovice u Hranic
4. Kupní smlouvy na odprodej stavebních pozemků pro žadatele o budoucí výstavbu dle
přílohy
5. Provedení opravy kaple sv. Mořice - oprava sakrálních staveb – dotace MMR
6. Výsledek arch. průzkumu náklady cca 48 tis. Kč + vyhodnocení, úhrada první části
nákladů
7. Kupní smlouvy Strnadovi a Juráňovi dle předlohy
8. Výměnu oken za plastová v zadní části HZ dle předložené nabídky
9. Nákup nových dopravních značek
10. Účast 2 družstev na pet. turnaji ve Valšovicích
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce zajistit vypracování provozního řádu na využití klubovny v HZ

2. Starostovi obce podepsat úvěrovou smlouvu a zástavní smlouvu s vybraným peněžním
ústavem
3. Starostovi obce podepsat schválené kupní smlouvy

Usnesení bylo schváleno 13 přítomnými členy ZO
V Opatovicích 25.08.2010
Zapsal: Jarmila Andrýsková
Ověřovatelé zápisu:
Ovčáčík František v.r., Bartošík Jan v.r.

ing. Miloslav Masařík v.r.
místostarosta

Antonín T o m e č e k
starosta obce

