Zápis č. 3
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou,
konaného dne 17.12.2014 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou

Program:

Zahájení
Zpráva o činnosti rady obce č. 81,82,83,84,85,86,87,88,1,2,3
Odměňování zastupitelů
Návrh rozpočtu na rok 2015
Návrh kalkulace vodného na rok 2015
Volba členů finančního výboru
Volba členů kontrolního výboru
Návrh člena rady obce, který bude povolovat pracovní cesty starostovi
Zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce/města/DSO Hradec nad Svitavou
Prodej pozemku parc. č. 3355/70 o výměře 59 m2
Prodej pozemku parc. č. 3578/1 o výměře 699 m2
Prodej pozemku parc. č. 29/2 o výměře 16 m2
Prodej pozemku parc. č. 3351/22 o výměře 321 m2
Prodej pozemku parc. č. 3352/1 o výměře 578 m2
Prodej pozemku parc. č. 3350/70 o výměře 106 m2
Výpůjčka pozemku parc. č. 3355/6 o výměře 162 m2
Výpůjčka pozemku parc. č. 341/2 o výměře 7050 m2 a části pozemků 921/2 o výměře
245 m2 , 341/1 o výměře 870 m2 , 3355/3 o výměře 140 m2
18) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015
19) Diskuse
20) Závěr

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Začátek: 18.00 hod.

Bod 1/ zahájení
Starosta obce přivítal všechny přítomné a zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad
Svitavou.
Přítomní zastupitelé dle prezence: Ing. Josef Čepička, 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
Omluveni: Marie Čepičková
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

( 14 – 0 – 0 )

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

( 14 – 0 – 0 )

1c) Usnesení
zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Rolníková Zdenka
Ing. Pospíšil Václav
Růžička Zbyněk

( 14 – 0 – 0 )
( 13 – 0 – 1 )
( 14 – 0 – 0 )

1d) Usnesení
zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:
Ehrenberger Jiří
Čepička Josef

( 14 – 0 – 0 )
( 13 – 0 – 1 )

Starosta před schválením programu dnešního jednání navrhuje vyřazení bodu č.15 – prodej
pozemku parc. č. 3350/70 o výměře 106 m2 manželům Charouzovým, protože nabídka
k prodeji na tento pozemek ještě visí na úřední desce, tudíž o něm nelze jednat.
Starosta dále navrhuje vyřadit z programu bod č. 17 – Výpůjčka pozemku parc. č. 341/2
o výměře 7050 m2 a části pozemků 921/2 o výměře 245 m2 , 341/1 o výměře 870 m 2 , 3355/3
o výměře 140 m2 pro TJ z důvodu špatného vyvěšení výměry pozemků. Nabídka bude znova
vyvěšena na úřední desce. Komise pro místní rozvoj navrhla tyto dva body z programu
vyřadit, dořešit a předložit na příštím zastupitelstvu.
Starosta dále navrhuje vložení bodu – jmenování členů školské komise z řad zastupitelů.
Letošním rokem končí tříleté období členů školské komise ze zastupitelstva a je potřeba zvolit
nové dva členy školské komise.
Starosta navrhuje schválit doplněný program.
1e) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program 3. zasedání Zastupitelstva obce Hradec
nad Svitavou.
( 14 – 0 – 0 )

Bod 2/ Zpráva o činnosti rady obce č. 81,82,83,84,85,86,87,88,1,2,3
Starosta se ptá, má-li někdo něco k radám obce.
Starosta: zda má někdo dotaz k RO č. 81.
Pan Kabát: Má dotaz k bodu 5, co si představit pod tím „v diskusi byly dotazy zodpovězeny
na místě“.
Starosta: Dotazy například , kde nesvítí světlo a různé všeobecné věci.
Starosta: Dotaz k RO č. 82.
Pan Štefka: bod č. 10 – zahájení staveb polních cest, o které cesty jde.

Starosta: To jsou 3 cesty, co se teď budují, jedna je u živočišné výroby, druhá pod
„Jandlovkou“ a třetí , co vede od žabky až na horní konec.
Starosta: něco k radě č. 83
Pan Štefka: Souhlasy o prodloužení termínu na kanalizaci. Existuje nějaký jmenný seznam,
kde je uvedeno, které objekty jsou napojeny na kanalizaci a které ne.
Starosta: Záznam se vede, které objekty jsou napojeny a s těmito se sepisují smlouvy.
Na OÚ je seznam. Chybí 70 -80 nemovitostí. Některé si nedaly žádost
o prodloužení termínu. S panem Vykydalem jsme jednali, že vyjedou seznam
domácností, které nejsou napojeny. Po domluvě s panem Košnarem z úřadu
ze Svitav, vyjede seznam domácností, kterou jsou nenapojeny a budou se jim
zasílat dopisy, aby doložily jak správně likvidují domovní odpad.
Starosta: rada č. 86
Pan Štefka: Bod č. 14. Jaký je v současné době stav připravované knihy. Termín je platný?
Starosta: Termín určitě nebude dodržen. Paní Vaněčková se domlouvala s panem
Švrčinou, že se musí sejít, protože teď jsou hotový akorát nástřely fotek a nic jiného.
Po novém roce se a tom začne pracovat.
Úvodní slovo napíše pan Fikejs.
Pan Švrčina: Od ledna budou pravidelné schůzky a bude se na tom pracovat. Termín není
možné splnit.
Starosta: rada č. 88
Pan Štefka: Bod č. 2 – mluví se o dodatkách smluv, které jsou schvalovány radou.
Starosta: Veškeré dodatky prošly schvalovací procedurou. Určité smlouvy schvaluje rada,
je to v jednacím řádu. Rada schválila předsedu komise pro zadávaní veřejných
zakázek.
Starosta: Rada č. 1
Pan Čepička: Bod č. 8 – chci připomenout, aby zastupitelé vzali na vědomí, že výbory
jsou odpovědny zastupitelstvu. Rada schválila předsedu komise
pro zadávaní veřejných zakázek.
Starosta: Budeme dovolovat členy do komise pro otvírání obálek - p. Šašek z městského
úřadu, pí. Korcová, která už v komisi dělala, pí. Vaněčková, která také dělala
v této komisi a chybí jeden člen.
Pan Štefka: Bod – co je to platební výměr.
Starosta: To je ten platební výměr, na který se ptal pan Čepička na minulém zastupitelstvu
- pochybení při výběrovém řízení.
Pan Štefka: Bod 12 – dlouhodobý pronájem pozemku
Starosta: byly tady už dvě žádosti na odkoupení pro stavbu
Starosta: Rada č. 3
Pan Čepička: Když se v minulosti schvalovala smlouva o energetickém poradenství,
tak jsem nepochopil proč se tato smlouva zavírá. Měl by to být někdo, kdo
nám bude radit, jak máme odebírat energii.
Starosta: Poradenská firma, kterou zřizuje obce a města. Je to svazek měst a obcí a
oni za poplatek vyhledávají na trhu nejnižší ceny
energie.
Pan Čepička: Obec už nějakým způsobem reagovala na jejich nabídku, jestli nám tato
smlouva něco přináší. Bude-li obec tuto smlouvu využívat.
Starosta: Přišel sazebník na r. 2015 na elektrickou energii a plyn. Fakturace jde přes
tuto firmu. Oni jsou dodavatelé a najdou na trhu nejlepší cenu a přes ně se
fakturuje tato energie.
Dodatek je, že snižují z 5000 ročně na 3500 za poradenství.
Pan Růžička: využití energie pro školu

Starosta: My máme obecní úřad, penzion a formanku. Škola je samostatný subjekt.
Ředitelka na radě říkala, že uzavírala smlouvu s nějako firmou, která jim nabídla
nižší ceny.
Pan Nečas: V sazebníku jsou částky stejné na denní a noční tarif pod 1 Kč za KWhod.
Pan Štefka: Jaká je praxe z minulé doby v těchto smlouvách.
Starosta: Smlouvy jsou uloženy k nahlédnutí na obci.
Pan Štefka: Lze smlouvy zveřejňovat na webu.
Starosta: Teď se pracuje na nových webových stránkách, tam by jsme chtěli dát veškeré
informace.
Pan Štefka: Bod 10 – na horním konci obce se objevily kontejnery na sběr oděvů.
Starosta: Obec účtuje firmě nájemné jednou za pololetí.
Zprávy o činnosti rad obce bere zastupitelstvo obce na vědomí.

Bod 3) Odměňování zastupitelů
Pan Štefka: Dostal jsem tabulku, ve které se vypočítávají příslušné částky, tak jsem chtěl
navrhnout, že jsme noví zastupitelé, a tak nejsem si jist jestli sáhnout
do částky až do výše. Navrhoval bych, abychom v částce až do výše, šli na jinou
hranici, třeba na polovinu a k tomuto se vrátili za rok.
Starosta: Mluvil jsem o tom s panem Dobešem a tajemníkem ze Svitav. Bavili jsme
se o tom, jestli je možné zastupitelům nějaké peníze odejmout. Odměna jde
za jeho práci zrušit.
Pan Čepička: Asi není každému jasná tabulka. Kolik by dělalo členům ZO, členů RO,
předseda, aby bylo jasné o jaké částce se tady bavíme. Uvolněný člen musí
ze zákona dostat plnou výši, je to vládou stanovený mzdový tarif. Zastupitelé –
neuvolnění – nemusí dostat odměnu.
Starosta dává hlasovat o návrhu pana Štefky snížit odměny o polovinu nebo odměnu podle
tabulek, v případě že nebude pracovat je možnost to snížit nebo úplně odejmout.
3a) Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh pan Štefky snížit odměnu na polovinu
( 3 – 0 – 11 )
3b) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení odměn zastupitelům dle Nařízení vlády
č. 37/2003 Sb.
( 11 – 0 – 3 )
Bod 4) Návrh rozpočtu na rok 2015
Starosta: Pozval jsem k rozpočtu paní Chmelinovou naší paní účetní.
Pan Růžička: U DPS – příjmy a výdaje se liší. Je tam velký rozdíl, chtěl bych se dozvědět
kolik je nájem, kolik je tam bytů. Obec doplácí, náklady budou spíše
narůstat.
Starosta: Na DPS jsem byl osobně. Podrobně to sepíšu a řeknu na příštím zastupitelstvu.
DPS má dvacet bytů. Jeden byt je volný. V lednu se budou dělat nové smlouvy
a to na 2 roky.
Pan Čepička: V podstatě rozpočet má v sobě záměry, které dělalo minulé zastupitelstvo.
Není tam nic, co by se závratně změnilo. Z hlediska zastupitelů máme jeden
úkol, a to rozumným způsobem rozložit prostředky ze státního rozpočtu,

které stát vybere formou daní a poplatků a menší část příjmů od občanů
- svoz odpadků, pronájem vodovodu.
Subjekt jako je DPS je vybudovaný jako sociální byty, není to bytovka,
aby tam obec vydělávala. Většina těchto investic byla postavena za dotace.
Na straně příjmů, nad čím jsem se pozastavil – příjmy z prodeje dřeva
v obecních lesích. Je stanoven plán, kde je stanovena těžba.
Starosta: Mluvil jsem s lesním správcem. V lese je kupa stromů, které jsou 130 – 150 let
staré. Stromy je potřeba vytěžit a pak zasadit nové stromky. Bylo to projednáno
s lesním správcem.
Pan Čepička: Obec má 230 ha les.
Pan Štefka: Na jaké období se dělá plán těžby a kdo je lesní správce.
Starosta: Na 10 let. Lesní správce vypracuje zprávu.
Pan Štefka: Obec má schválen plán těžeb. Není problém se podívat na plánovanou těžbu
dřeva na 10 let.
Starosta: Odborný lesní hospodář – Ing. Šplíchal.
Pan Čepička: Z 90 % je adekvátní rozpočet ve struktuře rozpočtu na rok 2014.
Pan Štefka: Vzal jsem si minulý rozpočet, porovnal jsem ho. Zarazila mě částka mezi příjmy
a výdaji. Znamená to, že když obec nedostane dotaci, tak výstavba vodovodu
půjde z rozpočtu obce.
Starosta: Nedostane-li obec žádnou dotaci, tak se výstavba dělat nebude.
Pan Štefka: Na několika výdajových položkách je významný rozdíl na položkách mezi
plánem rok 2014 a plánem rok 2015. Markantní nárůst.
Dramatický nárůst - Nákup ostatních služeb, vnitřní obchod a cestovní ruch
(formanka), plánované opravy cest. Jakým způsobem jsou plánovány finance
na zimní údržbu.
Paní Chmelinová: Finance na zimní údržbu jsou zahrnuty ve službách.
Pan Růžička: veřejné osvětlení
Starosta: Veřejné osvětlení – rekonstrukce - jestli se rozhodneme a dostaneme dotaci bude
rekonstrukce veřejného osvětlení.
Pan Štefka: Kanalizace – opravy a udržování – to jsou staré úseky, předpokládám že je
nějaká záruka.
Paní Chmelinová: Bude se dělat větev za žabkou směrem nahoru k Tomanovým
rozdělili jsme to – nákup služeb, materiál, investice. Pokud to bude
investice celé, tak se to přesune do investicí.
Zeleň se plánuje parčík, ale to se spíš projektová a přípravná
dokumentace. Je to dáno do oprav.
Pan Štefka: Existuje podrobnější plán oprav, které se dají podřadit. Jsou schváleny akce,
co se budou do budoucna dělat
Pan Čepička: ZŠ – obec platí škole provozní náklady - opravy, energie, nejsou v tom
obsaženy mzdy.
Pan Růžička: Chtěl by mít informace, třeba kolik je kapacita MŠ, že prý odmítají děti.
Starosta: Na obci je zpráva paní ředitelky k nahlédnutí . Paní ředitelka byla v radě.
Pan Kabát: Co jsou to úroky z úvěru.
Pan Čepička: Úvěr, který si vzala obec na výstavbu vodovodu – splácí se to druhým rokem.
Paní Chmelinová: Dostáváme dotace na úroky, nevíme do jaké výše budeme dostávat.
Nikdo není schopen říct, do jaké výše. Zatím dostáváme asi polovinu.
Pan Růžička: Příjem z dividend.
Paní Chmelinová: Vlastníme akcie u české spořitelny.
Pan Růžička: Česká spořitelna na burze se už neobchoduje. Dá se zjistit za kolik by to
odkoupili. Bylo by dobré zjistit kolik by nabídli za odkup, na burze se to

už neprodá. Daně se z toho neplatí, byl by to čistý výnos.
Pan Štefka: Likvidace komunálního odpadu – na obce připadne povinnost sběru
organického odpadu. Je s tím počítáno.
Starosta: Počítáno s tím není. Jedná se o tom, bylo domluveno, že bioodpad by se vozil
do Svitav, bylo to se starostou Svitav předjednáno.
Pan Štefka: Byly by kontejnery.
Starosta: Není to pořádně dojednané, jak to bude fungovat.
Pan Štefka: Dotaz k zeleni, jedná se o cenné stromy. Měla by být vyčleněna částka
na cenné stromy.
Pan Nečas: Od 1.11. je zpátky zákon, že občané nemůžou kácet stromy. Činnost ochrany
přírody – přispívá-li obec na provoz Zeleného Vendolí.
Starosta: Obec přispívá – veterinární péče.
Pan Štefka: Úhrady sankcí – platebního porušení.
Starosta: Obec má pojistku za škody – uklouznutí na chodníku,
sekáči – sekají břehy.
Starosta dává hlasovat pro návrh rozpočtu na rok 2015.
4) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015

( 14 – 0 – 0 )

Bod 5) Návrh kalkulace vodného na rok 2015
Starosta: Ve spolupráci s panem Vykydalem z VHOS, která nám spravuje vodovod
– voda se mírně zvyšuje – z důvodu, že se míň spotřebovává
vody a lidi šetří, tím jde cena vody nahoru.
Pan Kabát: Je to nějak vykalkulovaný, jak se projevila ta investice do první
etapy vodovodu z pohledu ztrát. O kolik se snížili ztráty.
Starosta: Ztráty se nezpočítají.
Pan Čepička: Zjistí se to v množství vyčerpaných m3 a množstvím fakturovaných m3.
Pan Nečas: Nový vodovod – starý vodovod.
Starosta dává hlasovat o návrh kalkulace vodného na rok 2015.
5) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kalkulace vodného na rok 2015 ve výši 32,10 Kč
s DPH
( 14 – 0 – 0 )
Bod 6) Volba členů finančního výboru
Starosta: Na ustavujícím zasedání jsme zvolili předsedu finančního výboru pana Ing. Josefa
Čepičku. Teď je potřeba dovolit ostatní členy finančního výboru.
Navrhuji paní Zuzanu Prchalovou a paní Hanku Pavlišovou.
6a) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Prchalovou Zuzanu členkou finančního výboru
( 14 – 0 – 0 )
6b) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Pavlišovou Hanu členkou finančního výboru
( 14 – 0 – 0 )
Bod 7) Volba členů kontrolního výboru
Starosta mluvil s předsedou kontrolního výboru, který navrhuje pana Růžičku, pana Dorňáka,

pana Vařejku a pana Bindera.
7a) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Zbyňka Růžičku členem kontrolního výboru
( 14 – 0 – 0 )
7b) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Ladislava Dorňáka členem kontrolního výboru
( 14 – 0 – 0 )

7c) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Víta Vařejku členem kontrolního výboru
( 14 – 0 – 0 )
7d) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Heřmana Bindera členem kontrolního výboru
( 14 – 0 – 0 )
Bod 8) Návrh člena rady obce, který bude povolovat pracovní cesty starostovi
Podle směrnice by mělo zastupitelstvo obce zvolit člena rady obce, který bude povolovat
pracovní cesty starostovi. V radě jsme se shodli, že navrhujeme pana Karla Nečase.
8) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Karla Nečase jako člena rady obce, který bude
povolovat pracovní cesty starostovi
( 14 – 0 – 0)
Bod 9) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce/města/DSO Hradec nad Svitavou
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Hradec nad Svitavou .
Bod 10) Prodej pozemku parc. č. 3355/70 o výměře 59 m2
Pan Pospíšil: Jedná se o pozemek parc. č. 3355/70 žádost rodiny Bucháčových. Komise
pro místní rozvoj zjistila, že pozemek těsně sousedí s cestou, která je využívaná
a v případě odprodeje pozemku by mohlo dojít k ohrožení průjezdnosti cesty,
proto komise pro místní rozvoj navrhuje neprodat pozemek č. 3355/70
o výměře 59 m2 rodině Bucháčovým.
10a) Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 3355/70 o výměře 59 m2
manželům Bucháčovým.
( 14 – 0 – 0 )
Bod 11) Prodej pozemku parc. č. 3578/1 o výměře 699 m 2
Pan Pospíšil: Jedná se o pozemek parc. č. 3578/1 žádost pana Zelinky. Komise pro místní
rozvoj udělala prošetření na místě, aby zhodnotila všechny faktory k možnosti
prodeje pozemku. Jedná se o situaci, že s dotyčným pozemkem sousedí cesta,
která v minulosti byla využívána. Vede po soukromých pozemcích.
Současný majitel přístup zamezil.
Komise vidí problém v přístupu k cestě, proto navrhuje pozemek

parc. č. 3578/1 o výměře 699 m2 panu Zelinkovi neprodat.
11) Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 3578/1 o výměře 699 m 2 panu
Zelinkovi.
( 14 – 0 – 0 )
Bod 12) Prodej pozemk parc. č. 29/2 o výměře 16 m2
Pan Pospíšil: Jedná se o pozemek parc. č. 3351/22 žádost rodiny Chlebounových. Komise
pro místní rozvoj při šetření bylo zjištěno, že pozemek je dlouhodobě
zaplocen. Pro přínos obce by tato část pozemku neměla význam. Komise
doporučuje pozemek č. 29/2 o výměře 16 m2 manželům
Chlebounovým prodat za cenu 50 Kč/m2 bez DPH.
12) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 29/2 o výměře 16 m2 manželům
Chlebounovým za cenu 50 Kč/m2 bez DPH.
( 14 – 0 – 0 )
Bod 13) Prodej pozemku parc. č. 3351/22 o výměře 321 m2
Pan Pospíšil: Jedná se o pozemek parc. č. 3351/22 žádost paní Chludilové. Komise
pro místní rozvoj při šetření bylo zjištěno, že pozemek je dlouhodobě
zaplocen.
Pan Růžička: Na tomto zaploceném pozemku vedou naše odpady. Žádost paní Chludilové
se již projednávala, s tím že se to nepovoluje, stejně si to zaplotila. Jsou na
pozemku dvě šachty a zaplotila to. Projednávalo se to před osmi lety a nepovolilo se to, před čtyřmi lety opět žádala, nepovolilo se to, ale má to neustále
zaploceno. Byla tam příkopa, celé to zavezla hlínou. Zaplotila to až k potoku.
Pan Pospíšil: Komise navrhuje neprodat pozemek parc. č. 3351/22 o výměře 321 m2
paní Chludilové.
13) Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 3351/22 o výměře 321 m2 paní
Chludilové.
( 13 – 0 – 1 )
Zastupitelstvo obce ukládá komisi pro místní rozvoj, aby vyzvalo paní Chludilovou
k odstranění stavby.
Bod 14) Prodej pozemku parc. č. 3352/1 o výměře 578 m2
Pan Pospíšil: Jedná se o pozemek parc. č. 3352/1 žádost pana Jiřího Pally. Komise pro místní
rozvoj při zkoumání na místě zjistila, že na dotčeném pozemku je
vodoteč, která zabírá ¼ pozemku, proto komise nedoporučuje pozemek parc.
č. 3352/1 o výměře 578 m2 panu Pallovi prodat.
14) Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku parc. č. 3352/1 o výměře 578 m2 panu
Pallovi.
( 14 – 0 – 0 )
Bod 15) Vyřazen
Bod 16) Výpůjčka pozemku parc. č. 3355/6 o výměře 162 m2
Pan Pospíšil: Jedná se výpůjčku před rodinným domem manželů Nečasových. Při šetření se

zjistilo, že pozemek je v těsném blízkosti mostku u silnice. Je tam
přístupová cesta, přes kterou by mohla být prováděna údržba mostku.
Doporučuje vymezit na těsné okolí rodinného domu, aby nebylo zabráněno
přístupu k cestě. Komise navrhuje výpůjčku neschválit.
16) Usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje výpůčku pozemku parc. č. 3355/6 o výměře 162 m2 paní
Nečasové.
( 14 – 0 – 0 )
Komise je pověřena, ať si paní Nečasová vyměří na blízké okolí rodinného domu na
výpůjčku.
Bod 17) Vyřazen
Bod 18) Místní poplatek za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015.
Paní Chmelinová: Výpočet se provádí z pevné části 250 Kč a skutečné náklady
děleno počtem obyvatelstva. ( 250 + 435 = 685 ) My máme cenu
menší. Vyhlášku neměníme. Cena za odpad zůstává 600,- Kč. Součástí
vyhlášky je příloha, která musí být aktualizována podle skutečných
nákladů. Vyhláška zůstává, Příloha 1 se mění. LIKO poslal dopis, kde má
odhad na příští rok 612 Kč, má vyšší nabídku.
Částka se skládá: a) 250 Kč pevná částka
b) skutečné náklady děleno počet obyvatel
18) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 1

( 14 – 0 – 0 )

Bod 19) Jmenování členů školské rady
Starosta: Školská rada má funkční období 3 roky. Toto období letos končí. Do školské rady se
většinou jmenovali starosta a paní účetní. Školská rada je orgán školy, který se
skládá ze 2 členů ZO, 2 zástupci školy a 2 zástupci za rodiče.
Rada se schází minimálně 2x do roka. Paní ředitelka byla pozvána na školskou radu,
tam se řešili stížnosti. Ve školce je hodně dětí. Do první třídy nastoupilo míň dětí,
než ze školky vyšlo. Do školky nepřibrala jen 2 děti, jinak všechny děti byly
přijaty. Ve školce postupují podle určitých pravidel,nejdříve děti předškolního
věku a dále podle ročníku narození.
Pan Čepička: Školská rada se zřizuje z titulu školského zákona. Školská komise je orgán
obce. Školská rada je orgán školy a provozovatele.
Do školské rady byl navržen starosta a pan Růžička.
19a) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Kamila Pavliše členem školské komise.

( 14 – 0 – 0)

19b) Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Zbyňka Růžičku členem školské komise. ( 14 – 0 – 0 )
Bod 20) Diskuse
Pan Štefka : souhlasí, aby byl členem inventarizační komise.

Kulturní a školská komise – Paní Rolníková, pan Švrčina, paní Klouparová
Pan Kabát: Bude-li nějaké školení pro předsedy a výbory.
Starosta: Jde na mikroregion, tak tam se zeptá, jestli je něco v plánu.
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 20:35 hod ukončil.

V Hradci nad Svitavou 17.12. 2014

Zapsala: Stanislava Jonáková

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Josef Čepička

………………………………….

Jiří Ehrenberger

…………………………………..

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

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

Závěr 3.zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou,
konaného 17.12.2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1a) Hlasování veřejné.
1b) Rozprava ke každému bodu zvlášť.
1c) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Rolníková Zdenka, Ing. Pospíšil Václav, Růžička
Zbyněk.
1d) Ověřovatelé zápisu: Ehrenberger Jiří, Ing. Čepička Josef.
1e) Doplněný program 3. zasedání ZO.
3b) Vyplácení odměn zastupitelům dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
4) Rozpočet na rok 2015 .
5) Návrh kalkulace vodného na rok 2015.
6a) Paní Prchalovou Zuzanu členkou finančního výboru.
6b) Paní Pavlišovou Hanku členkou finančního výboru.
7a) Pana Zbyňka Růžičku členem kontrolního výboru.
7b) Pana Ladislava Dorňáka členem kontrolního výboru.
7c) Pana Víta Vařejku členem kontrolního výboru.
7d) Pana Heřmana Bindera členem kontrolního výboru.
8) Pana Karla Nečase jako člena rady, který bude povolovat služební cesty.
12) Prodej pozemku parc. č. 29/2 o výměře 16 m2 .
18) Přílohu č. 1.
19a) Pana Kamila Pavliše členem školské komise.
19b) Pana Zbyňka Růžičku členem školské komise.

V Hradci nad Svitavou dne 17.12.2014

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

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

Zápis č. 3
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného
dne 17.12.2014 obsahuje celkem

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

- 10 LISTŮ
- 1 LIST
- 2 LISTY
- 1 LIST
- 3 LISTY
- 1 LIST
- 1 LIST

