Zápis č. 2
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou,
konaného dne 8.12.2014 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou

Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
Diskuse
Závěr

Začátek: 17.00 hod.

Bod 1/ zahájení
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad
Svitavou.
Přítomní zastupitelé dle prezence: Ing. Josef Čepička, Čepičková Marie, Dvořák Radek,
Ehrenberger Jiří, Gruberová Eliška, Kabát Jan, Nečas
Karel, Pavliš Kamil, Pavlišová Hana, Pospíšil Václav,
Rolníková Zdenka, Růžička Zbyněk, Štefka Leoš,
Vařejka Vít, Vařejková Veronika
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

( 13 – 0 – 0 )

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

( 13 – 0 – 0 )

1c) Usnesení
zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Vařejková Veronika
Kabát Jan
Nečas Karel

( 13 – 0 – 0 )
( 13 – 0 – 0 )
( 13 – 0 – 0 )

1d) Usnesení
zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
Radek Dvořák
Eliška Gruberová

( 13 – 0 – 0 )
( 13 – 0 – 0 )

Zápis z 1. ustavujícího zasedání ZO byl řádně ověřen, nebyly k němu podány žádné námitky a
je na obecním úřadě k nahlédnutí.
Starosta navrhuje schválit program dnešního jednání.
Pan Čepička: Platí stále jednací řád z minulého období, který nebyl na ustavujícím
zastupitelstvu nijak měněn a chtěl by upozornit, že v jednacím řádu čl. 4 bod 5
je psáno o písemné podobě předkládaných materiálů zastupitelům.
Starosta navrhuje upravit jednací řád a zasílat materiály mailem.
Pan Čepička:Kdyby byly zasílány materiály mailem, stejně by si musel každý zastupitel
materiály vytisknout, aby je měl fyzicky v ruce.
Starosta konstatuje, že veškeré materiály budou zasílány výhradně písemnou formou.
Pan Čepička: Není dodržen jednací řád, navrhuji schválit, že zastupitelstvo obce schvaluje
výjimku z jednacího řádu pro toto jednání projednat tuto smlouvu bez
písemných podkladů.
Starosta dává hlasovat,dle návrhu pana Čepičky, aby zastupitelé obce schválili výjimku
z jednacího řádu, že zastupitelstvo projedná smlouvu o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu bez předložení písemných materiálů.
1e) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z jednacího řádu projednání smlouvy o
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI bez předložení písemných materiálů.
( 13 – 1 – 0 )
1f) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad
Svitavou.
( 14 – 0 – 0 )

Bod 2/ Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
Pan Štefka: Dotace je poskytnuta na už realizovanou akci. Je to standartní postup?
Starosta: Některé fondy platí dopředu, některé až po. Po rozhovoru s paní Bičovou, která akci
„chodník“ zajišťovala, po předložení veškerých faktur nám fond zaplatil i
některé vícepráce, které nebyly v té prvotní smlouvě, takže jsme dostali ještě více
peněz než se očekávalo.
Pan Štefka: Smlouva zavazuje obec k celé řadě podmínek, je to ze strany obce vše v pořádku?
Starosta: Firma Repo – firma z Vysokého Mýta, která si smlouvu dokonale rozebrala.Veškeré
podmínky ( i závěrečné hodnocení akce) má na starosti firma Repo je to
manažerská firma, která nám zajišťovala veškeré manažerské práce.
Pan Štefka: Ta firma za to ručí?
Starosta: Ta firma za to ručí, ona má za to zaplaceno, ta si to vysoutěžila. Veškeré konzultace
se dělají s touto firmou. Smlouva s firmou Repo je k dispozici.
Pan Štefka: Závěrečné vyhodnocení je hotové?
Starosta: Není. Dělá se po určitém datu - šest měsíců po ukončení akce. Firma Repo bude
dělat závěrečné vyhodnocení akce.

Starosta dává hlasovat o Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.
2) Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
SFDI.
( 14 – 0 – 0 )

Bod 3) Diskuse
Starosta: Příští týden musí být zastupitelstvo musí se schválit rozpočet. Je nutné domluvit
termín.
3) Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje termín příštího zastupitelstva obce - středa 17. 12. 2014
v 18:00
( 14 – 0 – 0 )
Pan Čepička: Internet – špatně se otvírá stránka obce.
Starosta: Už se o tom jedná. Navrhujeme nové webové stránky a budou se obnovovat.
Kabát: Scanerované listiny jsou špatně vidět.
Starosta: Scaner budeme také řešit.
Paní Vařejková: Parkování na chodníku.
Starosta: Podle vyhlášky je zakázáno stání na chodníku. Ošetří se to dopravní značkou nebo
se bude volat policie.
Pan Štefka: Blíží se vyhodnocení akce „kanalizace“, jaké jsou tam termíny?
Starosta: Závěrečné vyhodnocení akce „kanalizace“ bude 17.12.2014. Dělá to Allowance z
Prahy. Pan Vykydal nám zpracovává veškeré výstupy kanalizace. Veškeré podklady
byly odevzdány, takže termín 17. 12. 2014 by měl být splněn.
Pan Čepička: Na obci proběhlo šetření FÚ v srpnu. Už obec dostala vyměřenou nějakou
sankci?
Starosta: Vyměřenou sankci obec už dostala. Sankce se skládá z pokuty a penále. Pokuta je
zaplacená. FÚ poradil zkusit napsat žádost o prominutí penále a pokuty.
Pokutu jsme dostali za výběrové řízení, které si obec dělala sama. Udělala to
špatně.Od té doby obec veškerá výběrová řízení nechává na firmě.
Paní Gruberová: Počítá-li se s výměnou čekáren u kostela.
Starosta: Výměna je naplánována na příští rok.
Pan Čepička: Projednávání odměňování zastupitelů bude na příštím zastupitelstvu?
Starosta:Odměny členům zastupitelstva budou projednány na příštím ZO. Jsou dva návrhy:
schválit buď stejné odměny nebo podle nového nařízení.
Bod 5) Závěr
Vzhledem k tomu, že se program dnešního zasedání ZO vyčerpal a nikdo již nemá žádné
připomínky, dotazy nebo návrhy, starosta obce jednání v 18:00 hod ukončil.

V Hradci nad Svitavou 8.12. 2014

Zapsala: Stanislava Jonáková

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Radek Dvořák

………………………………….

Eliška Gruberová

…………………………………..

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

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

Závěr z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou,
konaného 8.12.2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1a) Hlasování veřejné.
1b) Rozprava ke každému bodu zvlášť.
1c) Návrhovou komisi ve složení: Veronika Vařejková, Jan Kabát, Karel Nečas.
1d) Ověřovatelé zápisu: Radek Dvořák a Eliška Gruberová.
1e) Výjimku z jednacího řádu projednání smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu SFDI bez předložení písemných materiálů.
1f) Program 2. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou.
2) Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.
3) Termín příštího ZO – středa 17.12.2014 v 18:00 hod.

V Hradci nad Svitavou dne 8.12.2014

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

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

Zápis č. 2
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného
dne 8.12.2014 obsahuje celkem

SAMOTNÝ ZÁPIS
ZÁVĚR Z PROJEDNÁVANÍ
NÁVRH VÝSLEDKŮ PROJEDNÁVÁNÍ
PREZENČNÍ LISTINA
ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ
POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
SEZNAM LISTIN V ZÁPISE

- 4 LISTY
- 1 LIST
- 2 LISTY
- 1 LIST
- 1 LIST
- 1 LIST
- 1 LIST

