Zápis č. 7
z 7. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou,
konaného dne 24.6.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou

Program:

1.

Zahájení

2. Zpráva lesního hospodáře
3. Nabídka E-AUKCE ing. Ladislava Přichystala z firmy e CENTRE a.s.
4. Plán financování obnovy kanalizace
5. Návrh opravy na vodovodní přípojku pro ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou a její financování
6. Zpráva o činnosti rady obce č. 9,10,11,12,13
7. Zpráva Kontrolního výboru
8. Zpráva Finančního výboru
9. FA na prodloužení kanalizace T 11
10. Rozpočtové opatření č. 2/2015
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 obce Hradec nad Svitavou o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území obce Hradec nad Svitavou
12. Žádosti o změnu Územního plánu
13. Vodní plocha na pozemku p.č. 7531
14. Prodej pozemků p. č. st. 78/3 o výměře 12 m2, p. č. st. 78/4 o výměře 1 m2 a
p.č. 3350/73 o výměře 105 m2
15. Prodej pozemkůp.č.1448/8 o výměře 326 m2a p. č. 1448/9 o výměře 391 m2
16. Prodej pozemku p.č. 6464/1 o výměře 774 m2
17. Prodej nebo pronájem pozemku p.č. 886 o výměře 626 m 2
18. Pronájem části pozemku p. č. 7402 o výměře 13 m 2
a p. č. 3355/6 o výměře 94 m2
19. Prodej pozemku p. č. 255/6 o výměře 227 m2

20. Prodej pozemků p. č. 7914 o výměře 4999 m2, p. č. 8046 o výměře 7696 m2, p. č. 7887
o výměře 3858 m2
21. Výzva k vyvěšení moravské vlajky na obci
22. Návrh na vyřazení drobného majetku obce
23. Grantový program obce Hradec nad Svitavou
24. Volba redakční rady pro Hradecký zpravodaj
25. Diskuze
26. Závěr

Začátek: 17.15 hod.

Bod 1/ zahájení
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad
Svitavou.

Přítomní zastupitelé dle prezence: Ing. Čepička Josef, Čepičková Marie, Dvořák Radek,
Ehrenberger Jiří, Gruberová Eliška, Kabát Jan, Nečas Karel,
Pavliš Kamil, Ing. Pospíšil Václav, Růžička Zbyněk (17:25),
Vařejková Veronika

Omluveni: Hana Pavlišová, Mgr. Zdenka Rolníková, RNDr. Leoš Štefka, Vít Vařejka

Zapisovatelkou pověřena: Stanislava Jonáková

Dle počtu přítomných zastupitelů starosta konstatuje, že je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.
Hlasování: pro – proti – zdržel se

1a) Usnesení
zastupitelstvo obce schvaluje hlasování veřejné

(10 – 0 – 0)

1b) Usnesení
zastupitelstvo obce schvaluje rozpravu ke každému bodu zvlášť

(10 – 0 – 0)

1c) Usnesení
zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Veronika Vařejková

(10 – 0 – 0)

Marie Čepičková(10 – 0 – 0)
Jiří Ehrenberger

(10 – 0 – 0)

1d) Usnesení
zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
Eliška Gruberová(10 – 0 – 0)
Radek Dvořák

(10 – 0 – 0)

Zápis z předchozího jednání zastupitelstva byl ověřen a je na obecním úřadě k nahlédnutí. Žádné
námitky k němu nebyly.
Paní Vařejková navrhuje doplnit program o Inspekční zprávu a Protokol o kontrole od České školní
inspekce z Pardubického inspektorátu.
Starosta oznamuje, že bod č. 3 Nabídka E-AUKCE se zatím vynechá a zařadí se po příchodu pana
Přichystala, jelikož se zdrží. Starosta navrhuje schválit doplněný program.
1e) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program 7. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad
Svitavou.
(10 – 0 – 0)

Bod 2/ Zpráva lesního hospodáře
Starosta: Ing. Daniel Šplíchal odjel na dovolenou, tak předloží zprávu pan Bureš, který je kompetentní
ho zastoupit.
Pan Bureš: Pan Šplíchal tady dělá odborného lesního hospodáře, já se synem vypomáháme coby
obecní hajní. Lesní hospodářský plán 2009 – 2018, k tomu slouží vlastní kniha, textová
část, kde jsou rozepsány celkové údaje. Hospodaříme ve dvou vegetačních pásmech,
které říkají, že se tam hospodaří podle lesních hospodářských celků, musíme dodržovat
lesní zákon. Celkově se hospodaří na 163 ha. V posledních letech se netěží, kolik by se
mělo podle hospodářské knihy. Věková skladba porostu v hradeckých lesích je
nevyrovnaná. Je potřeba vyrovnat věkové stupně v lesích.Dotace se čerpají
z pardubického kraje, dávají se pouzena určitou část zalesňování, a to ne ve všech
hospodářských souborech, je to podle hospodářských tabulek. Pěstební činnost v lese dělá
rodina Kvasnicových a teď ještě 2 VPP pracovníky na výpomoc.
Zadávání samovýrob. Máme seznamy, kde je asi 200 lidí. Jsme schopni pokrýt 30 lidí
ročně.Škody zvěří – jsou to letní škody zvěří.
Starosta: Plán samovýroby – seznam jsme zastavili. Pak se zase za 3-4 roky znovu obnoví.
Pan Čepička: Tržby za dřevo se budou realizovat kdy?
Pan Bureš: Zatím se těžilo málo. Dřevo se odveze, zpracuje se to, poté vystaví fakturu, ta má
určitou splatnost.
Pan Kabát: Měla by být nějaká zpráva. Dáte nějakou písemnou zprávu?
Pan Bureš: Dá se na tom domluvit, že jednou za rok napíšeme zprávu.

2) Usnesení
Zastupitelstvo obce bere zprávu pana Bureše na vědomí.

( 11 – 0 – 0 )

Bod 4) Plán financování obnovy kanalizace
Pan Vykydal: Je to dokument, který se musí schválit a založit. Vychází ze zákona o vodovodech a

kanalizacích. Dává si za cíl, informovat o tom, kolik by se každý rok mělo šetřit peněz
na kanalizaci, aby pak bylo po uplynutí jeho životnosti dostatečné množství peněz
na výměnu trubek a zařízení. Je to nutné schválit zastupitelstvem.

4) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje plán financování obnovy kanalizace.

( 11 – 0 – 0 )

Bod 5) Návrh opravy na vodovodní přípojku pro ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou a její financování
Pan Vykydal: Vodovodní přípojka pro ZŠ je v havarijním stavu. Máte náčrtky, kde jsou 2 varianty.
1) Varianta počítá s redukcí profilu vodovodní přípojky. Je to poměrně drahá varianta.Nové
potrubí bude z PVC. Navrhujeme, aby vodovodní přípojka nevedla přes parkoviště, ale
obíhalo to z pravé strany, kde je tráva. Podzemní hydrant je posunut, kvůli přístupu
hasičům. Před budovou je navrženo rozdělení přivaděče na pravou a levou větev.Na
začátku každé z větví navrhujeme osadit uzavírací ventily. Rozpočtované náklady jsou
160. tis. Kč bez DPH.
2) Varianta by měla vést mimo parkoviště. V blízkosti vodoměrné šachty navržen podzemní
hydrant. Za hydrantem navrhujeme přípojku rozdělit na dvě větve. Každá bude mít svůj
ovládací uzávěr. Přikláníme se k této variantě, z důvodu nižších nákladů i montážních
prací. Rozpočtové náklady jsou asi 125 tis. Kč bez DPH. Je to prověřeno i požárním
technikem.
Pan Nečas: Trvanlivost je srovnatelná?
Pan Vykydal: Trvanlivost je 90 let.
Starosta: Navrhuji schválit variantu 2 a zároveň je potřeba schválit rozpočtové opatření.

5) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje variantu č. 2 opravuvodovodní přípojky pro ZŠ a MŠ Hradec
nad Svitavou, která se bude financovat z vodovodu 2. etapy. Schvalujeme rozpočtové opatření
č. 3/2015 Oprava vodovodní přípojky.

( 10 – 0 – 1 )

Paní Gruberová: Podružné vodoměry – spousta lidí by chtěla.
Pan Vykydal: Dávejte tel. čísla a domluvíme se nebo s instalatérskou firmou. Odběr přes hlavní
vodoměr musí mít přes 30 m3,jde o vodu, která nedoteče do kanalizace.
Pan Dvořák: Zalívání zahrady, bazény, zvířata – podružný vodoměr.
Pan Vykydal: Podružný vodoměr by se měl 1x za 5 let vyměnit. Je na něm odpočet 30 m3, když se
nedosáhne, platí se vše. Počítá se za roční cyklus.

Bod 6) Zpráva o činnosti rady obce č. 9,10,11,12,13
Starosta: Nemá někdo nějaké připomínky k radám?

6) Usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy o činnosti rady obce č. 9,10,11,12,13.
( 11 – 0 – 0 )

Bod 7) Zpráva Kontrolního výboru
Pan Kabát: Zápis jste obdrželi, provedli jsme kontrolu usnesení. Plnění usnesení zastupitelstva obce,
tam jsme neshledali žádné větší problémy. Kontrola usnesení RO zažádali jsme
o kompletní dokumentaci, tu jsme neobdrželi. Porušení rozpočtové kázně. Navrhujeme
opatření – uzavření pojištění, aby se neplatilo z prostředků obce. Zápis č. 3 bod 5
Dodatek ke smlouvě o energ. poradenství – nebylo poznat, zda bylo výběrové řízení.
Doporučujeme formou aukce nebo nové výběrové řízení na energii.
Navrhujeme na web dát tyto zprávy i třeba zprávy z finančního výboru.
Pan Nečas: Koukal jsem se do legislativy, kde je jasně napsáno, že vy, jako kontrolní výbor, jste
pověřeni kontrolou usnesení zastupitelstva a rady. Nepochopil jsem, proč jste dělali celou
kontrolu, za co jsme pokutu dostali, kdo to zaplatil. Podle mě, byste měli
zkontrolovat, jestli je pokuta zaplacena. Neměli byste kontrolovat a zkoumat důvody,
proč jsme to dostali a navrhovat pojištění. V rozpočtu je položka určená na nepovedená
výběrová řízení.
Starosta: Kolik jsme dostali je záležitost finančního výboru.
Pan Nečas: Nechápu, proč kontrolujete, co Vám nepřísluší. A uveřejnit na webu.
Pan Růžička: Potřebujeme vědět, proč tak rada rozhodla, potřebujeme podklady, tak tedy nemusím
kontrolovat usnesení.
Starosta: Můžete přijít v pracovní hodiny a paní účetní Vám to předloží, ale nebude dávat doklady
z ruky.
Pan Čepička: Sáhlo se na věc, která se táhneněkolik let od doby pana Vybíhala. Byla celá komplexní

kontrola celé etapy výstavby a projektování kanalizace a za celé období se našlo
jen nějaké jedno pochybení, nedoložení dokladů té firmy, která nám organizovala
výběrové řízení. Pokutu nám udělila Finanční správa. Co my s tím můžeme dělat?
Předchozí zastupitelstvo to vzalo, schválilo a rada obce už jen konstatovala, že to bylo
zaplaceno.
Pan Kabát: Chyby se dělají, jestli bylo přijatý nějaký opatření.
Pan Čepička: To bylo stanovisko finanční správy. Veřejně zveřejňovat informace z finančního výboru?
Rozpočet obce to je v pořádku. Ale dávat na web kolik má obec peněz v pokladně, to se
přece nezveřejňuje. Už teď se zveřejňují věci nad rámec. Dokonce ani rady obce nemusí
být zveřejňovány na webu.
Pan Kabát: Reagujeme na to, že zápisu není poznat, o čem se bavíme.
Starosta: Schvalovalo se penále, psaly se dopisy. Na finančním úřade mně poradili napsat na finanční
ředitelství o prominutí penálei vyměřené částky – nebylo dosud odpovězeno. Obec
pojištěna je, mluvil jsem s paní Andrlovou, od roku 2010 je pojistka uzavřena.
Pan Kabát: Mně nešlo o tento konkrétní případ, ale jestli se na to nějak zareagovalo, jestli je teda
nějaké pojistka, tak pak ta reakce na to nějaká byla.
Pan Pospíšil: Jaký je teda výsledek, zveřejňovat zprávy kontrolního výboru či nezveřejňovat na webu.
Pan Kabát: Pokud bude zápis, aby tam byl ten kontext, nemusí to být slovo od slova. Netrvám
na zveřejňování.

7) Usnesení
Zastupitelstvo obce bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí.

( 11 – 0 – 0 )

Bod 8) Zpráva Finančního výboru
Pan Čepička:Materiál co jste obdrželi, to je shrnutí z hospodaření obce, vzhledem k plánu práce jsme
nestihli udělat kontrolu ve škole. Ve škole jsme se domluvili s účetní, že přijdeme
na kontrolu v září. Obec si vede dobře. Nečerpaly se zatím moc náklady, faktury se
hromadí až v 2. pololetí.

8) Usnesení
Zastupitelstvo obce bere zpráva Finančního výboru na vědomí.

( 11 – 0 – 0 )

Bod 9) FA na prodloužení kanalizace T 11
Starosta: Prodloužení kanalizace T 11 bylo od Žabky k nemovitostem pana Zedníka a Tomana.
Je zde ještě 16 míst, která by se měla dodělávat.

9) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje FA č. 5021000180, firmě VHOS, a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová,
ve výši 92 286,- Kč, za prodloužení kanalizace T 11.
( 10 – 0 – 1 )

Bod 10) Rozpočtové opatření č. 2/2015
Starosta: Týká se převážnědotací naVPP, dotací na úroky na úvěr a převod prostředků z účtu ČNB
na běžný účet.

10) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.

( 11 – 0 – 0 )

Bod 11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 obce Hradec nad Svitavou o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
obce Hradec nad Svitavou
Starosta:Z důvodu likvidace biologicky rozložitelného odpadu se musí schválit obecně závazná
vyhláška, která je konzultována s p. Johnem, který sem jezdí z pardubického kraje.

11) Usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 obce Hradec nad Svitavou o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Hradec nad Svitavou. ( 11 – 0 – 0 )

Bod 12) Žádosti o změnu Územního plánu
Starosta: Přišly dvě žádosti na změnu územního plánu.
Pan Nečas: Dvě žádosti - týkají se změny trvalého travního porostu na stavební plochu a ta druhá pan
Paukv zeleným taky na stavební plochu. Změna územního plánu byla schválena loni
v dubnu. Myslím si, že mohli využít změn územního plánu, takže udělat změnu územního
plánu, jedině, aby si to zaplatili občané. Obce nemá důvody něco měnit, takže jedině, ať si
to zaplatí.
Starosta: PanPauk si tu změnu klidně zaplatí. Otázkou je, jestli územní plán otvírat.
Pan Nečas: Stavební zákonhovoří jasně. Stavební zákon neuvádí povinnost oznamovat rozhodnutí
o pořízení změny územního plánu občanům, pouze se to vyvěsí veřejnou vyhláškou,
kdo si to zjistí, tak to ví.
Pan Kabát: Tam platí stejný případ, když si to otevře obec nebo fyzická osoba?
Starosta: My to musíme schválit jako zastupitelstvo. Nikdo z občanů to nemůže otevřít.
Obec má poslední tři stavební parcely. Dáme hlasovat.

12) Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu Územního plánu obce Hradec nad Svitavou.
(8–1–2)

3)Nabídka E-AUKCE ing. Ladislava Přichystala z firmy eCENTRE a.s.
Pan Přichystal: Firma eCENTRE je největší firma v republice, která dělá a pořádá elektronické
aukce. Na webových stránkách si můžete přečíst reference. Spolupracujeme
s městem Svitavy, pořádala už čtyři kola ve Fabrice, zúčastnilo se asi 400 domácností
i komerční a veřejná správa. Úspora spočívá v tom, že dáme dohromady za celou
republiku, např.dáme do aukce 2 500 - 5000 domácností a o toto soutěží ti
dodavatelé. Je to aukce holandského typu, soutěží se směrem dolů. Firma neplatí

podomním prodejcům, nemají náklady na reklamu. Smlouvy vysoutěženév rámci
el. aukce do toho vstupuje silová část ročnívyúčtování 40 % na elektriku a 80 %
u plynu ročního vyúčtování, který se dá ovlivnit a uspořit. Vysoutěžená cena je
na jeden rok u komerční a veřejné správy. Domácnosti mají smlouvy na dva roky.
Klient, který projde el. aukcí, který má kromě standartní smlouvy o sdružených
dodávkách, všeobecných obchodních podmínek navrch dostává čestné prohlášení,
kde se nový dodavatel zavazuje nad rámec všeobecných podmínek: vysoutěžená cena
se nesmí zvednou během 1 roku, 100 % tolerance odběr, nejsou tam prolokace,
je to na roka tím to automaticky končí. El. aukce je pro každého klienta zdarma.
Pan Růžička: Když ta aukce proběhne, je tam nějaká výpovědní lhůta.
Pan Přichystal: Děláme kompletní administrativní servis, zákazník se nemusí starat o výpovědi
se starým dodavatelem. Platí, že do aukce platí, že kdo má se současným dodavatelem
smlouvu na dobu neurčitou či určitou, která končí do jednoho roku od konání nejbližší
aukce. Novinkou je expres aukce. Kde dodavatel, který vyhrál v minulém kole, nám dá
ceny, které můžeme uplatnit pro stávajícího zákazníka. Zájemci uděláme okamžitě
na počítači cenové srovnání.
Pan Čepička: O čem má vlastně zastupitelstvo rozhodovat?
Starosta: Vzít zprávu na vědomí. Zvážit, jestli jít do el. aukce.
Pan Růžička: KV chtěl nějakou zprávu.
Pan Přichystal: Dáte mě podklady z obce a já vám dám návrh na každé odběrné místo.
3)Usnesení
Zastupitelstvo obce bere prezentaci na vědomí.

( 11 – 0 – 0 )

Bod 13) Vodní plocha na pozemku p. č. 7531
Starosta: Dne 30.4. jsem byl s panem Štefkou na prohlídce vodního toku se zástupci Povodí Moravy.
Nejlepší a nejlevnější varianta pro obci by byla, vzít si rybníčky do majetku obce, že by se
z tohoto vodního díla stalo mokřadlo. Co by to obnášelo? Nebudou tam skoro žádné
úpravy, prohloubilo se koryto, opravilo se stavidlo, přítokové a odtokové roury se nemusí
opravit. Po převzetí a opravě těchto věcí by se požádalo naVodopr. úřadě ve Svitavách,
předělání z vodního díla na mokřadlo. Pokud bychom z toho chtěli udělat rybníky, Povodí

Moravy bude chtít kompletní odbahnění rybníčků, zničil by se stávající biotop. Návrh by byl
vodní dílo přebrat, požádat o změnu na mokřadlo.
Pan Dvořák: Povodí přislíbilo něco na opravu?
Starosta: Ne.
Pan Čepička: Pan Štefka je proto, aby rybníky zachovali svůj původní charakter, aby to obec převzala
do svého majetku. Budou potřeba dořešit vztahy s lidmi, co bydlí okolo.
Starosta: Postup by byl, že Vodopr. úřad zažádáme o převzetí do majetku. Bezplatně. Povodí Moravy
odstranit ploty. Pokud by obec nepřistoupila na přepsání do správy majetku obce, pak to
Povodí odstraní. Na úpravu mokřadel se dají získat dotace.

13) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí vodního díla a řešit dané pozemky do vlastnictví obce.
( 11 – 0 – 0 )

Bod 14) Prodej pozemků p.č.st. 78/3 o výměře 12 m2 , p. č. st. 78/4 o výměře 1 m2 a p.č. 3350/73
o výměře 105 m2
Pan Pospíšil: Jedná se o prodej pozemku, který se už projednával. Došlo k pochybnosti výměry.
Dle komise by neměl být problém prodat. Pozemek užívá k parkování, těsně sousedí
s jejich nemovitostí. Komise doporučuje pozemek prodat za cenu 50,- Kč/m2.

14) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č.st. 78/3 o výměře 12 m2 , p. č. st. 78/4 o výměře
1 m2 a p.č. 3350/73 o výměře 105 m2za cenu 50,- Kč/m2 manželům Charouzovým, bytem Hradec
nad Svitavou čp. 445.
( 11 – 0 – 0 )

Bod 15) Prodej pozemků p.č. 1448/8 o výměře 326 m2 a p.č. 1448/9 o výměře 391 m2
Starosta: To jsou pozemky, kde se dělala obálková metoda. Všem uchazečům jsme poslali krycí list.
Přišly 3 nabídky. RO otevřela obálky. Nejvyšší nabídka Obrových, schválili jsme to v RO
nejvýhodnější. Manželé Obrovi od toho odstupují. Proto navrhuji pozemky prodat druhé
nabídce manželům Maděrovým. Manželé Maděrovi mají stálý zájem o pozemky.

15) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 1448/8 o výměře 326 m2 a p.č. 1448/9 o výměře
391 m2 manželům Vladimíru a Bohumile Maděrovým, Kapitána Jaroše 707/93a, Svitavy za cenu
107,- Kč/m2.
( 10 – 0 – 1 )

Bod 16) Prodej pozemku p. č. 6464/1 o výměře 774 m2
Pan Pospíšil: Komise pro místní rozvoj provedla šetření na místě. Žádost se týká prodeje obecního
pozemku za účelem pro výstavbu rodinného domu. Pozemek se používá jako parkoviště
při akcích na Formance. V blízkosti Formanky je jediný vhodný pozemek pro výstavbu
parkoviště. Z tohoto důvodu komise prodej pozemku nedoporučuje.
Starosta: Dotaci na svozové auto obec dostala 90%. Obec by měla zvažovat lokality, kde by se dala
postavit garáž na svozové auto. Tento pozemek se nám zdál nejvhodnější postavit na něm
garáž na svozové auto.

16) Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p. č. 6464/1 o výměře 771 m2.
( 11 – 0 – 0 )

Bod 17) Prodej nebo pronájem pozemku p. č. 886 o výměře 626 m2
Pan Pospíšil: Komise pro místní rozvoj provedla šetření na místě. Jedná se o pozemek v těsné blízkosti
vodního toku. Jedná se o pozemek, kde se dá provádět pouze pěstební činnost. Obec by
neměla problém pozemek prodat nebo pronajmout. Žadatel využívá jako zahradu.

17) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 886 o výměře 626 m2, za cenu 16,-Kč/m2 panu
Karlu Sotonovi, Vendolí čp. 170.
( 11 – 0 – 0 )

Bod 18) Pronájem části pozemku p. č. 7402 o výměře 13 m2a pozemek p. č. 3355/6
o výměře 94 m2.
Pan Pospíšil: Komise provedla šetření na místě. Žadatel chce pronajmout okolí jeho nemovitostí,
s tím, že se nejedná o pronájem mostní konstrukce.Komise by doporučila ještě uvést,
že se nejedná o obecní cestu a v tomto případě by pronájem pozemku doporučila.
Pan Nečas: V dohodě udělat nákres, ať je tam mapka se zákresem, který by byl srozumitelný.
Pan Pospíšil: Dát dodatek dodržet průjezdnost obecní cesty.

18) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Zdeňce Nečasové, Hradec nad Svitavou čp. 267, pronájem části
pozemku p. č. 7402 o výměře 13 m2a pozemek p. č. 3355/6 o výměře 94 m2dle podrobné mapky a
s podmínkou průjezdnosti cesty za údržbu.( 11– 0 – 0 )

Bod 19) Prodej pozemku p. č. 255/6 o výměře 227 m2
Pan Pospíšil: Pozemek byl v minulosti řešen. Na dotčeném pozemku je plynové a telekomunikační
vedení, z tohoto důvodu komise nedoporučuje prodej.
Starosta: Tato parcela je jediná, přes kterou se dostaneme dozadu na obecní parcely k přivedení
inženýrských sítí.

19) Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p. č. 255/6 o výměře 227m2paní Aleně
Krčmářové, Západní 1254/31, Moravská Třebová.
( 11 – 0 – 0 )

Bod 20) Prodej pozemků p.č. 7914 o výměře 4999 m2, p.č. 8046 o výměře 7696 m2, p.č. 7887 o
výměře 3858 m2.
Pan Pospíšil: Komise pro místní rozvoj provedla šetření na místě. Jedná se o místo, kde budou pěkné
stavební parcely pro obec. Firma EVT by sice zajistila přivedení inženýrských sítí, tím byse cena
vyšplhala. Pro obec je výhodné pozemky neprodat.

20) Usnesení

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemků p.č. 7914 o výměře 4999 m2, p.č. 8046 o výměře
7696 m2, p.č. 7887 o výměře 3858 m2 firmě EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, Svitavy.
( 11 – 0 – 0 )

Bod 21) Výzva k vyvěšení moravské vlajky na obci
Starosta:Přišla žádost o vyvěšení moravské vlajky. Hradec nad Svitavou patřil dříve do území Moravy.
Paní Čepičková: To se týká 5.7., tj. státní svátek, vlajky se vyvěšují v rámci celého státu. Nevyvěsit.

21) Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje vyvěšení dne 5. července tradiční moravské vlajky současně se
státní vlajkou ČR na budově našeho úřadu.
(8–0–3)

Bod 22) Návrh na vyřazení drobného majetku obce
22) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení drobného majetku obce.

( 11 – 0 – 0 )

Bod 23) Grantový program obce Hradec nad Svitavou
Starosta: Z důvodů novely zákona č. 250/2000 Sb., Ministerstva financí, o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zpracované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, předkládáme
Grantový program obce Hradce nad Svitavou. Obce ze svého rozpočtu poskytovaly
příspěvky. Je zpracován Grantový program, který toto řeší. Bod č. 7 se musí doplnit
maximální výše podpory, kterou bude obec dávat.
Pan Pospíšil: Výše podpory je stejná pro všechny 3 kategorie?
Starosta: Je stejná. Zahrnuli jsme do toho i individuální stavební výstavbu. Takže výši?
Pan Nečas: Když je to stavebníkům, tak by měla být maximální výše 20 000,-, co byla, tak bude stejná.
Pan Čepička: To jsou peníze formou darů, co do teď dostávají i fotbalisti? Největší problém vidím
u fotbalistů, dostávali 100 tis. Kč ročně. Za myslivce dáme návrh třeba na nákup krmiva.
Stavebníci ti to také doloží. Fotbalisti ti to budou mít ztížený - 50%.
Pan Nečas: Požádají-li o grant 20 000,- Kč, měli by utratit 40 000,- Kč.
Pan Čepička: Bod 9 – žadatel se podílí 50 % financování dotované akce. % je ze zákona nebo si to
obec dala? Navrhuji odložit to do příštího zastupitelstva a doplnit požadavky spolků,

aby se koukly do zákona.

23) Usnesení
Zastupitelstvo obce navrhuje odložení schválení Grantového programu obce Hradec nad Svitavou.

( 11 – 0 – 0 )

Bod 24) Volba redakční rady pro Hradecký zpravodaj
Starosta: Je potřeba zvolit funkční redakční radu. Paní Rolníková tento zpravodaj dodělá a pak to
předá někomu jinému. Rada obce navrhuje paní Čepičkovou – zástupce školy, paní Vařejkovou – za
spolek, a pana Odehnala – fotografa.

24 a) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje do redakční rady paní Marii Čepičkovou.

( 11 – 0 – 0 )

24 b) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje do redakční rady paní Veroniku Vařejkovou. ( 10 – 0 – 1 )

24 c) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje do redakční rady pan Zdeňka Odehnala. ( 11 – 0 – 0 )

Starosta: Byli jsme u pana Valenty, celá sada tisku byla o 700 dražší. Uděláme tisk na křídový papír.
Pan Pospíšil: Obec čerpá nějaké dotace na vydávání zpravodaje?
Starosta: Ne
Pan Pospíšil: Dotace se dávají, ale nesmí tam být žádná reklama.

Bod 25) Inspekční zpráva a Protokol o kontrole České školní inspekce Pardubického inspektorátu

25) Usnesení

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol o kontrole České školní inspekce
Pardubického inspektorátu.
( 11 – 0 – 0 )

Bod 26) Diskuze
Starosta: Obec dostala dotaci na svozové auto. Dostali jsme 90 %. Chystá se výběrové řízení na
dodavatele.

Bod 26) Závěr
Vzhledem k tomu, že se program dnešního zasedání ZO vyčerpal a nikdo již nemá žádné připomínky,
dotazy nebo návrhy, starosta obce jednání v 20:00 hod ukončil.

V Hradci nad Svitavou 24. 6.2015

Zapsala: Stanislava Jonáková

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Eliška Gruberová

Radek Dvořák

………………………………….

…………………………………..

……………………………………..
Karel Nečas
místostarosta obce

……………………………………..
Kamil Pavliš
starosta obce

Závěr 7.zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou,
konaného 24.6. 2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1a) Hlasování veřejné.
1b) Rozprava ke každému bodu zvlášť.
1c) Návrhovou komisi ve složení: Veronika Vařejková, Marie Čepičková, Jiří Ehrenberger.
1d) Ověřovatelé zápisu: Eliška Gruberová, Radek Dvořák.
1e) Doplněný program 7. zasedání ZO.
4) Plán financování obnovy kanalizace.
5) Variantu č. 2 opravu vodovodní přípojky pro ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou, která se bude
financovat z vodovodu II. etapy a rozpočtové opatření č. 3/2015 Oprava vodovodní přípojky.
9) FA č. 5021000180, firmě VHOS, a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová, ve výši 92 286,- Kč,
za prodloužení kanalizace T11.
10) Rozpočtové opatření č. 2/2015.
11) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 obce Hradec nad Svitavou o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území obce Hradce nad Svitavou.
13) Převzetí vodního díla a řešit dané pozemky do vlastnictví obce.
14) Prodej pozemků p.č.st. 78/3 o výměře 12 m2, p.č.st. 78/4 o výměře 1 m2 a p.č. 3350/70 o výměře
105 m2 za cenu 50,- Kč/m2 manželům Charouzovým, bytem Hradec nad Svitavou čp. 445.
15) Prodej pozemků p. č. 1448/8 o výměře 326 m2 a p.č. 1448/9 o výměře 391 m2 manželům
Vladimíru a Bohumile Maděrovým, Kapitána Jaroše 70/93a, Svitavy.
17) Prodej pozemku p.č. 886 o výměře 626 m2, za cenu 16,- Kč/m2, panu Karlu Sotonovi,
Vendolí 170.
18) Paní Zdeňce Nečasové, Hradec nad Svitavou čp. 267, pronájem – výpůjčku p.č. 3355/6 a části
pozemku p.č. 7402 o výměře 13 m2 dle podrobné mapky a s podmínkou průjezdnosti cesty
za údržbu.
22) Vyřazení drobného majetku.
24a) Do redakční rady paní Marii Čepičkovou.

24b) Do redakční rady paní Veroniku Vařejkovou.
25c) Do redakční rady pana Zdeňka Odehnala.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
12) Změnu Územního plánu obce Hradec nad Svitavou.
16) Prodej pozemku p.č. 6464/1 o výměře 771 m2.
19) Prodej pozemku p.č. 255/6 o výměře 227 m2 paní Aleně Krčmářové, Západní 1254/31,
Moravská Třebová.
20) Prodej pozemků p.č. 7914 o výměře 4999 m2, p.č. 8046 o výměře 7696 m2, p.č. 7887
o výměře 3858 m2, firmě EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, Svitavy.
21) Vyvěšení dne 5. července tradiční moravské vlajky současně se státní vlajkou ČR na budově
našeho úřadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2) Zprávu pana Bureše.
6) Zprávy o činnosti rady obce č. 9,10,11,12,13.
7)Zprávukontrolního výboru.
8) Zprávu finančního výboru.
3) Prezentaci .
25) Inspekční zprávu a Protokol o kontrole České školní inspekce Pardubického inspektorátu.

Zastupitelstvo obce navrhuje odložení schválení:
23) Grantového programu obce Hradce nad Svitavou.
V Hradci nad Svitavou dne 24.6.2015

…………………………………….
……………………………….
Karel Nečas
místostarosta obce

Kamil Pavliš
starosta obce

Zápis č. 7

z 7. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného
dne 24.6.2015 obsahuje celkem

SAMOTNÝ ZÁPIS
ZÁVĚR Z PROJEDNÁVANÍ

- 16 LISTŮ
- 2 LISTY

NÁVRH VÝSLEDKŮ PROJEDNÁVÁNÍ - 2 LISTY
PREZENČNÍ LISTINA

- 2 LISTY

ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ

- 3 LISTY

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO - 2 LIST
SEZNAM LISTIN V ZÁPISE

- 1 LIST

