P r o g r a m č. 23
k jednání rady obce Hradec nad Svitavou
dne 19.listopadu 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Smlouva o dílo s firmou RECPROJEKT s.r.o.
Dohoda vlastníků a provozovatelů provozně souvisejících kanalizací
Žádost o povolení vjezdu na cestu C7
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci: „Hradec nad
Svitavou -Lačnov-ŘSD-VN,NN-přeložka
Cenové nabídky pro zpracování podkladů a žádosti pro dotaci na revitalizaci
veřejného osvětlení
Smlouva o dílo pro zpracování podkladů a žádosti pro dotaci na revitalizaci
veřejného osvětlení
Cenové nabídky pro zpracování projektové dokumentace: „Rozšíření
veřejného osvětlení – Hradec nad Svitavou (lokalita u nádráží ČD)
Cenové nabídky na opravu plynových kotlů na DPS
Plán inventur obce Hradec nad Svitavou za rok 2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Začátek jednání 16:30 hod.

Kamil Pavliš

starosta

Z á p i s č. 23
z jednání Rady obce Hradec nad Svitavou
ze dne 19.listopadu 2015
1. Jednání zahájil starosta obce, přivítal přítomné a konstatoval, že rada je usnášení schopná.
Členové rady byli seznámeni s předloženým programem jednání. Rada program schválila.
4-0-0
2. Rada projednala Smlouvu o dílo s firmou RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52
Pardubice na vypracování projektové dokumentace a dodávku souvisejících prací na akci:
„Hradec nad Svitavou - zvýšení vydatnosti vodního zdroje a úpravy VDJ“. Rada smlouvu
schválila. 4-0-0
3. Rada projednala Dohodu vlastníků a provozovatelů provozně souvisejících kanalizací s
městem Svitavy a Vodárenskou Svitavy s.r.o. Uvedení účastníci uzavřeli dne 4.10.2013
Smlouvu o odpadní vodě předané k čištění. Tato smlouva byla uzavřena před tím, než nabyla
účinnosti novela zákona o vodovodech a kanalizacích zákon č. 275/2013 Sb. Tento zákon
stanovil nově náležitosti dohod vlastníků provozně souvisejících kanalizací, což je i případ
Smlouvy o odpadní vodě předané k čištění ze dne 4.10.2013, a současně v článku II. bod 6.
stanovil, že dosavadní písemné dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací
uzavřené před účinností tohoto zákona, tj. před 1.1.2014, musí být uvedeny do souladu s
ustanovením § 8 odst. 15 zákona o vodovodech a kanalizacích. Strany se tedy dohodly, že
Smlouvu o odpadní vodě předané k čištění ze dne 4.10.2013 s účinností od 1.1.2016 ruší a
nahrazují ji Dohodou vlastníků a provozovatelů provozně souvisejících kanalizací.
Rada Dohodou vlastníků a provozovatelů provozně souvisejících kanalizací schválila. 4-0-0
4. Rada projednala žádost pana Karla Štěrby, Hradec nad Svitavou č.p. 75 o povolení vjezdu
osobního vozidla na polní cestu C 7. Rada obce žádost neschválila. Polní cesty se budují
pro lepší zpřístupnění majitelům a uživatelům zemědělských pozemků. 4-0-0
5. Rada projednala Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci: „Hradec
nad Svitavou -Lačnov-ŘSD-VN,NN-přeložka. Jedná se o přeložku elektrického vedení pod
silnicí I/43 u Zavadilky. Rada smlouvu o smlouvě budoucí schválila. 4-0-0
6. Starosta předložil radě dvě cenové nabídky od firem ELEKTROPROJEKT, Zdeněk Hasoň,
Květná 66, Boskovice a projektová činnost Ing. Jaroslav Chloupek, Česká 1037/11, Letovice
pro zpracování podkladů a žádosti pro dotaci na revitalizaci veřejného osvětlení. Na základě
výhodnější cenové nabídky ve výši 49 200,- rada schválila firmu ELEKTROPROJEKT,
Zdeněk Hasoň. 4-0-0
7. Rada schválila Smlouvu o dílo č.j. H 25-04-15 s firmou ELEKTROPROJEKT, Zdeněk
Hasoň, Květná 66, Boskovice týkající se vypracování žádosti o státní dotaci Programu
EFEKT 2016 včetně technických příloh a podkladů. Dále zpracování energetického auditu
dle požadavků vyhlašovatele dotačního programu EFEKT. 4-0-0
8. Starosta předložil radě dvě cenové nabídky od firem ELEKTROPROJEKT, Zdeněk Hasoň,
Květná 66, Boskovice a projektová činnost Ing. Jaroslav Chloupek, Česká 1037/11, Letovice
pro zpracování projektové dokumentace: „Rozšíření veřejného osvětlení – Hradec nad
Svitavou (lokalita u nádráží ČD). Na základě výhodnější cenové nabídky ve výši 22 000,rada schválila firmu ELEKTROPROJEKT, Zdeněk Hasoň. 4-0-0

9. Starosta předložil radě dvě cenové nabídky od firem David Kocourek, Kapitána Jaroše
44/23, Lány, Svitavy 2 a PLYN-ELEKTRO SERVIS, Petr Šedý, Svitavská 32, Svitavy 2 pro
akci Výměna výměníků v plynových kotlech na DPS. Na základě výhodnější cenové
nabídky ve výši 53 310,- Kč rada schválila firmu PLYN-ELEKTRO SERVIS, Petr Šedý.
4-0-0
10. Rada projednala plán inventur pro rok 2015. Rada plán schválila. 4-0-0
11. Rada projednala návrh rozpočtu obce na rok 2016. Návrh rozpočtu bude předložen
zastupitelstvu ke schválení. 4-0-0

Jednání rady skončilo v 18:30 hod, dne 19.11. 2015
Zapsal : Kamil Pavliš, dne 23.11.2015.

Kamil Pavliš
starosta obce

Karel Nečas
místostarosta obce

U s n e s e n í č. 23
z jednání Rady obce Hradec nad Svitavou
dne 19.listopadu 2015

a/ Rada obce schvaluje :
1) Program jednání.
2) Smlouvu o dílo s firmou RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
na vypracování projektové dokumentace a dodávku souvisejících prací na akci: „Hradec nad
Svitavou - zvýšení vydatnosti vodního zdroje a úpravy VDJ“.
3) Dohodu vlastníků a provozovatelů provozně souvisejících kanalizací.
5) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci: „Hradec nad Svitavou Lačnov-ŘSD-VN,NN-přeložka.
6) Firmu ELEKTROPROJEKT, Zdeněk Hasoň, Květná 66, Boskovice pro zpracování
podkladů a žádosti pro dotaci na revitalizaci veřejného osvětlení.
7) Smlouvu o dílo č.j. H 25-04-15 s firmou ELEKTROPROJEKT, Zdeněk Hasoň, Květná 66,
Boskovice.
8) Firmu ELEKTROPROJEKT, Zdeněk Hasoň, Květná 66, Boskovice pro zpracování
projektové dokumentace: „Rozšíření veřejného osvětlení – Hradec nad Svitavou (lokalita u
nádráží ČD).
9) FirmuPLYN-ELEKTRO SERVIS, Petr Šedý, Svitavská 32, Svitavy 2 pro akci Výměna
výměníků v plynových kotlech na DPS.
10) Plán inventur pro rok 2015.
b/ Rada obce neschvaluje :
4) Žádost pana Karla Štěrby, Hradec nad Svitavou č.p. 75 o povolení vjezdu
osobního vozidla na polní cestu C 7.
c/ Rada obce bere na vědomí:
11) Návrh rozpočtu obce na rok 2016.
d/ Rada obce ukládá : 0

Hradci nad Svitavou, dne 23.11.2015

Kamil Pavliš
starosta obce

Karel Nečas
místostarosta obce

