Z á p i s č. 14
z jednání rady obce Hradec nad Svitavou
ze dne 15.června 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. Starosta předložil radě Jednací řád rady obce. Rada obce Jednací řád rady obce Hradec
nad Svitavou schválila.
4-0-0
3. Starosta předložil dvě cenové nabídky od pana ing. Jana Čáslavského a ing. Jiřího
Láda Ph.D., na poradenské služby, které jsou spojeny s dalším vývojem dotační
žádosti na sběrné vozidlo. Na základě výhodnější nabídky rada schválila pana
ing. Jana Čáslavského a Smlouvu o poskytování služeb. 4-0-0
4. Starosta předložil dvě cenové nabídky na umístění značek a spomalovacích prahů
od firem Jast s.r.o. a DALSIKO s.r.o. Na základě výhodnější nabídky rada schválila
firmu Jast s.r.o., provoz: Rudé armády 45, Doudleby nad Orlicí. 4-0-0
5. Rada projednala žádost pana Ladislava Pernici, Hradec nad Svitavou 36, o opravu
komunikace z důvodu držící se vody u chodníku na horním konci. Rada vzala žádost
na vědomí a ukládá starostovi o konzultaci s SÚS o případné opravě.
6. Na základě žádostí o inzerci v Hradeckém zpravodaji, rada obce stanovila podmínky a
cenu inzerce, a to 1/4 strany 300,- Kč, 1/2 strany 600,- Kč a na webových stránkách
částku 1 000,- po dobu umístění 2 měsíců. Rada obce podmínky a cenu inzerce
schválila. 4-0-0
7. Rada obce schvaluje úpravu Hradeckého zpravodaje dle nabídky pana Valenty na
barevný tisk. 4-0-0
8. Rada projednala žádost pana Tomáše Lacka o odkoupení pozemku p.č. 6464/1
o výměře 774 m2. Rada vzala žádost na vědomí a postupuje k projednání do ZO. 4-0-0
9. Rada projednala návrh programu na 7. zasedání ZO. Rada program schválila. 4-0-0

Jednání rady skončilo v 18:30 hod, dne 15.června 2015
Zapsal : Kamil Pavliš, dne 19.6.2015.
Kamil Pavliš
starosta obce

Karel Nečas
místostarosta obce

U s n e s e n í č. 14
z jednání rady obce Hradec nad Svitavou
dne 15.června 2015
a/ Rada obce schvaluje :
1) Program jednání.
2) Jednací řád rady obce.
3) Nabídku od pana ing. Jana Čáslavského na poradenské služby, které jsou spojeny s
dalším vývojem dotační žádosti na sběrné vozidlo a smlouvu o poskytování služeb.
4) Nabídku na umístění značek a spomalovacích prahů od firmy Jast s.r.o., provoz:
Rudé armády 45, Doudleby nad Orlicí
6) Podmínky a cenu inzerce v Hradeckém zpravodaji, a to 1/4 strany 300,- Kč, 1/2 strany
600,- Kč a na webových stránkách částku 1 000,- po dobu umístění 2 měsíců.
7) Úpravu Hradeckého zpravodaje dle nabídky pana Valenty na barevný tisk.
9) Návrh programu na 7. zasedání ZO.
b/ Rada obce neschvaluje : 0

c/ Rada obce bere na vědomí:
5) Žádost pana Ladislava Pernici, Hradec nad Svitavou 36, o opravu komunikace
z důvodu držící se vody u chodníku na horním konci.
8) Žádost pana Tomáše Lacka o odkoupení pozemku p.č. 6464/1 o výměře 774 m2.

d/ Rada obce ukládá :
5) Konzultaci s SÚS o případné opravě komunikace z důvodu držící se vody u chodníku
na horním konci.

Hradci nad Svitavou, dne 19.6.2015

Kamil Pavliš
starosta obce

Karel Nečas
místostarosta obce

