Z á p i s č. 5
z jednání rady obce Hradec nad svitavou
ze dne 29. prosince
1. Starosta zahájil jednání rady, přivítal přítomné a konstatoval, že je usnášeni schopná.
Členové rady byli seznámeni s programem jednání.
2. Rada projednala cenu za vodu převzatou k čištění ve výši 14,55 Kč/m3 bez DPH. Jedná se o
splaškovou vodu, která prochází kanalizací do Svitavské čistírny. Rada cenu za vodu
převzatou schválila. 5-0-0
3. Rada projednala cenu za vodu předanou ve výši 15,- Kč/m3 bez DPH. Jedná se o pitnou
vodu, kterou v případě nutnosti odebíráme od města svitav. . Rada cenu za vodu předanou
schválila. 5-0-0
4. Rada projednala fakturu č. 00030001056 od firmy SIGMA 1868 spol. s.r.o. za dodávku 3 ks
plastových jímek a nástavců ve výši 40 511,- Kč. 5-0-0
5. Rada projednala fakturu č. 00030001055 od firmy SIGMA 1868 spol. s.r.o. za dodávku a
montáž kompletní technologie tlakové kanalizace ve výši 26 312,- Kč. 5-0-0
6. Rada projednala rozpočtové optření č. 9/2015. Nejpodstatnější změnou je příjem dotace na
chodník ve výši 1 715 000,- Kč. Rada rozpočtové opatření schválila. 5-0-0
7. Rada projednala aktualizaci odpisového plánu. Rada aktualizaci schválila. 5-0-0
8. Starosta předložil dvě cenové nabídky prací na studii koncepce rozvoje a revitalizace včetně
pasportu veřejného osvětlení a to VO Revital, s.r.o. Boskovice a Oldřich Mervart Svitavy.
Na základěvýhodnější nabídky rada schválila firmu VO Revital, s.r.o. 5-0-0
9. Rada obce s účinností od 28.12.2014 na vlastní žádost odvolává předsedkyni komise pro
kulturu a školství
10. Rada obce schválila pana Víta Vařejku jako předsedu Ústřední inventarizační komise a člen
komise ve složení ing. Josef Čepička, Mgr. Zdenka Rolníková, Jan Kabát a Karel Nečas.
11. Závěr

Jednání rady skončilo v 11 30 hod., dne 29.12.2014
Zapsal: Kamil Pavliš, dne 5.1.2015
Kamil Pavliš
starosta obce

Karel Nečas
místostarosta

U s n e s e n í č. 5
z jednání rady obce Hradec nad Svitavou
dne 29.prosince 2014
a/ Rada obce schvaluje :
2) Cenu vody převzaté k čištění va výši 14,55/m3 bez DPH
3) Cenu vody předané ve výši 15/m3 bez DPH
4)
5)
6)
7)
8)

FA č 0003001056 o d firmy SIGMA 1868 spol. s.r.o. ve výši 40 511,-.
FA č 0003001055 o d firmy SIGMA 1868 spol. s.r.o. ve výši 26 312,-.
Rozpočtové opatření č. 9/2015
Aktualizaci odpisového plánu
VO Revital, s.r.o. na studii koncepce rozvoje a revitalizace vč. pasportu veřejného
osvětlení.
9) Předsedu Komise pro kultutu a školství paní Mgr. Zdenku Rolníkovou.
10) Předsedu Ústřední inventarizační komise pana Víta Vařejku a členy ing. Josefa Čepičku,
Mgr. Zdenku Rolníkovou, Jana Kabáta a Karla Nečase.
c/Rada obce neschvaluje: 0

b/Rada obce bere na vědomí: 0

d/Rada obce ukládá: 0
V Hradci nad Svitavou dne 05.02.2015

Kamil Pavliš
starosta

Karel Nečas
místostarosta

