Z á p i s č. 6
z jednání rady obce Hradec nad Svitavou
ze dne 3.února 2015
1) Starosta zahájil jednání rady , přivítal přítomné a konstatoval, že je usnášeni schopná.
Členové rady schválili program jedenání. 4-0-0
2) Rada projednala žádost Svazu tělesně postižených v ČR místní organizace Hradec nad
Svitavou o finanční dar na činnost organizace. Rada schválila smlouvu a dar ve výši
5 000,- Kč dle schváleného rozpočtu obce. 4-0-0
3) Rada projednala žádost střediska sociálních služeb SALVIA o finanční dar na
zajištění činnosti. Rada schválila smlouvu a dar ve výši 2 000,- Kč dle schváleného
rozpočtu obce. 4-0-0
4) Rada projednala žádost TJ Hradec nad Svitavou o finanční dar ve výši 100 000,- Kč.
Rada schválila smlouvu a dar ve výši 100 000,- Kč dle schváleného rozpočtu obce.
4-0-0
5) Rada projednala žádost Městské knihovny ve Svitavách o finanční příspěvek na
sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro obecní knihovny. Rada
schválila příspěvek ve výši 2,- Kč na obyvatele. 4-0-0
6) Rada projednala žádost Městského úřadu Svitavy, Odbor životního prostředí, o vydání
souhlasu se zřízením parkoviště před ČOV, v katastrálním územím Hradec nad
Svitavou, na pozemku p.č. 7201, který je ve vlastnictví obce Hradec nad Svitavou.
Rada vzala žádost na vědomí a doporučuje k dalšímu prošetření Komisi pro místní
rozvoj. 4-0-0
7) Rada projednala žádost Městského úřadu Svitavy, Odbor životního prostředí, o vydání
souhlasu se zřízením 2 ks retardérů na nově budované polní cestě C 7, před areálem
ČOV, v katastrálním území Hradec nad Svitavou. Rada posoudila umístění retardérů
dle přiloženého nákresu a neschvaluje žádost vzhledem bezpečnosti provozu. 4-0-0
8) Starosta předložil dvě cenové nabídky na zajištění zimní údržby v obci pro rok 2015,
od firmy SYLAN s.r.o. a Akvamont s.r.o. Svitavy. Na základě výhodnější cenové
nabídky rada schválila firmu SYLAN s.r.o. jako vítěznou.4-0-0
9) Rada projednala nové nájemní smlouvy o nájmu bytů na DPS. Výše nájmu zůstává
stejná. Na žádost nájemníků se zálohy na energii navyšují o 100,- Kč na vodném.
Mění se i výše vratné kauce v bodě VI. na 10 000,- Kč. Kauce se používá po ukončení
nájemní smlouvy na opravy, nedoplatky, vymalování, výměny zámků atd. Rada nové
smlouvy schválila. 4-0-0
10) Rada projednala žádost o umístění do DPS. Rada schválila uzavření smlouvy o nájmu
bytu s paní Miroslavou Novotnou. 4-0-0
11) Rada projednala žádost manželů Chmelkových o umístění světla na sloup u č.p.79.
Vzhledem k přípravě a realizaci nového veřejného osvětlení, žádost neschvaluje. 4-0-0

12) Rada projednala žádost p. Miloše Kurbela o pročištění kanalizace-příkopu u č.p. 76.
Příkop je majetkem SÚS PK. Žádost byla předána cestmistrovi panu Petru Hanzalovi.
Rada vzala žádost na vědomí. 4-0-0
13) Rada projednala Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV.-122011214/VB/5 Hradec nad Svitavou. Jedná se o umístění distribuční soustavy
podzemního vedení NN k pozemku p.č. 4481/2. Rada smlouvu schválila. 4-0-0
14) Rada schválila členy Komise pro Místní rozvoj, pana RNDr. Leoše Štefku a pana
ing.Václava Pospíšila. 4-0-0
15) Rada obce schválila členy Komise pro kulturu a školství ve složení: Jan Švrčina, Jana
Klouparová, Hana Pavlišová, Eva Pekařová, Zdena Traplová, Anna Češková,
Veronika Vařejková. 4-0-0
16) Rada obce schválila členy Komise pro zadávání veřejných zakázek ve složení:
Dagmar Korcová, Stanislava Vaněčková, Jiří Šašek. 4-0-0
17) Rada obce projednala žádost pana ing. Petra Ambrože na odkup pozemku p.č. 8245.
Rada vzala žádost na vědomí a postupuje Komisi pro místní rozvoj. 4-0-0
18) Rada projednala návrh ceny stočného pro rok 2015. Podle finanční analýzy byla
navržena cena 35,21 Kč bez DPH. Cenu bere na vědomí a návrh bude předložen
zastupitelstvu obce ke schválení. 4-0-0
19) Závěr

Jednání rady skončilo v 20 15 hod. Dne 03.02.02015
Zapsal: Kamil Pavliš dne 05.02. 2015.
Kamil Pavliš
starosta obce

Karel Nečas
místostarosta obce

Usnesení

č. 6

z jednání rady obce Hradec nad svitavou
dne3. Února 2015

a/ Rada obce schvaluje:
2) Smlouvu na finanční dar 5 000,- Kč Svazu tělesně postiženýchv ČR místní
organizace Hradec nad Svitavou
3) Smlouvu na finanční dar 2 000,- Kč Středisku sociálních služeb SALVIA
4) Smlouvu na finanční dar 100 000,- Kč pro TJ Hradec nad Svitavou.
5) Smlouvu na finanční dar 2,- Kč na obyvatele obce, Městské knihovně ve
Svitavách.
8) SYLAN s.r.o. na zimní údržbu v roce 2015
9) Nájemní smlouvy na DPS
10) Smlouvu o nájmu bytu v DPS s paní Miroslavou Novotnou
13) Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV.-12-2011214/VB/5
14) Členy Komise pro místní rozvoj pana RNDr. Leoše Štefku a ing. Václava
Pospíšila
15) Členy Komise pro kulturu a školství Jana Švrčinu, Janu Klouparovou, Hanu
Pavlišovou, Evu Pekařovou, Zdenu Traplovoou, Annu Češkovou a Veroniku
Vařejkovou.
16) Členy Komise pro zadávání veřejných zakázek Dagmar Korcovou, Stanislavu
Vaněčkou a Jiřího Šaška

c/ Rada obce neschvaluje:
7) Žádost o vydání souhlasu se zřízením 2 ks retardérů na polní cestě C 7
11) Žádost o umístění světla u č.p. 79

b/ Rada obce bere na vědomí:
6) Žádost o vydání souhlasu se zřízením parkoviště
12) Žádost o pročištění kanalizace – příkopu
17) Žádost pana ing. Petra Ambrože na odkup pozemku p.č. 8245
18) Návrh ceny stočného na rok 2015
d/ Rada obce ukládá:0
V Hradci nad Svitavou dne 5.2.2015

Kamil Pavliš
starosta

Karel Nečas
místostarosta

