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Zápis č. 19 
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, 

konaného dne 16.5.2013 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Zpráva o činnosti rady obce č.52, 53, 54, 55 
3) Informace o stavbách vodovodu a kanalizace 
4) Zadávací řízení - Realizace úspor energií na ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou 

a) Zadávací dokumentace 
b) Rozhodnutí zadavatele o Komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
c) Rozhodnutí zadavatele o hodnotící komisi 

5) Zadávací řízení - Oprava místních komunikací 
a) Zadávací dokumentace 
b) Seznam poptaných firem 
c) Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise 

6) Schválení faktury č.3021000207 s VHOS a.s. Moravská Třebová 
7) Zpráva o provedené roční uzávěrce ke dni 31.12.2012 
8) Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2012 
9) Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku 
10) Prodej pozemku parc.č.2074/1 o výměře 2282 m2 
11) Prodej pozemku parc.č.1132 o výměře 82 m2 
12) Prodej pozemku parc.č.772/1 o výměře 96 m2 
13) Diskuse 
14) Závěr 

 
Začátek: 17.00 hod 
 
Bod 1/ zahájení 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila 19. zasedání Zastupitelstva obce Hradec  
nad  Svitavou.  
 
Přítomní zastupitelé dle prezence : Ing. Josef Čepička, Jana Klouparová, Miroslav Vítek, 
                                                            Kamil Pavliš, Karel Nečas, Bc.Martin Pavliš, Milouš Růžička, 
                                                            Jan Švrčina, Stanislava Vaněčková, MUDr.Zdeňka Štefková,                                                                 
                                                                                                                                                                                                                              
Omluveni :  Ing.Vladimír Vybíhal, Milan Vybíhal, Lukáš Zedník, Pavlína Ducháčková 
Neomluveni: Jaroslav Neděla 
Zapisovatelkou pověřena: Michaela Nečasová 
Dle počtu členů starostka konstatuje, že je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  
Hlasování: pro – proti – zdržel se 
 
1a) Usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje hlasování  veřejné                                                        ( 10 – 0 – 0 ) 
                                                                                                                                          
1b)Usnesení 
zastupitelstvo obce schvaluje rozpravu ke každému bodu zvlášť                             (10 – 0 – 0 ) 
 
1c)Usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení :             
                                            Bc.Martin Pavliš                                                              ( 10 – 0 – 0 ) 
                                            Milouš Růžička                                                                ( 10 – 0 – 0 ) 
                                            Kamil Pavliš                                                                     ( 10 – 0 – 0 ) 
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1d)Usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:    
                                                                     Jana Klouparová                                                ( 10 – 0 – 0 ) 
                                                                     Miroslav Vítek                                                 ( 10 -  0 – 0 ) 
 
Zápis z 18.zasedání ZO byl řádně ověřen, nebyly k němu podány žádné námitky a je k nahlédnutí   
u zapisovatelky.  
 
1e) Usnesení:   
ZO schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou.          ( 10 – 0 – 0 ) 
 
Bod  2/ Zpráva o činnosti rady obce č.52, 53, 54, 55. 
Rada obce předkládá zprávu o své činnosti.  
Starostka upozorňuje pana Dorňáka, který se hlásí o slovo, že v případě nevhodného chování a 
napadání některých členů případně mé osoby vám bude odebráno slovo. 
p.Dorňák 
 děkuji za upozornění, v zápise z jednání rady obce č.52 konkrétně bod 5 a 6, kde se 

schvalovaly cenové nabídky na „organizaci otevřeného zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby-Realizace úspor energií ZŠ a MŠ“ a dále na „administraci projektu-Realizace úspor 
energií ZŠ a MŠ“, v obou dvou bodech obec obdržela dvě nabídky, vracím se tedy 
k minulému ZO, kde jsem se na toto ptal a ptám se, zda mně může obec potvrdit, že poté, co 
bylo zrušeno výběrové řízení, nebylo žádné jiné tedy vyhlášeno, přímo byly osloveny dvě 
firmy od kterých obec obdržela dvě nabídky, což jsou dvě vítězné nabídky 

 druhá z poptaných firem byla poptaná firma AlloTender, domníváte se tedy  
      o správném postupu rozdělit původní zakázku  

Starostka odpovídá, že žádné další výběrové řízení nebylo vyhlášeno, poptány byly pouze dvě firmy. 
Druhá poptaná byla firma RTS Brno. Postup byl správný. 
2) Usnesení 
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce č.52, 53, 54, 55. 
                  
Bod 3/ Informace o stavbách vodovodu a kanalizace 
Starostka obce podává informace ke stavbám vodovodu a kanalizace. Obě stavby se blíží ke konci, 
vodovod je téměř hotový, připravují se pouze finální opravy povrchů komunikací. Termín dokončení 
není v ohrožení, měl by se dokončit k poslednímu květnu a bude následovat předání dokumentů a 
příprava na kolaudaci a předpokládáme v červnu kolaudaci. Napojeny jsou všechny nemovitosti od 
horního konce po obecní úřad. 
p.Růžička 
 bylo by možné umístit při opravách cest na zadní cestu dopravní značku o maximální možné 

rychlosti 
Starostka odpovídá, že tento problém se neustále opakuje. Na některé úseky již byly umístěny 
dopravní značky, ale ke zlepšení nedošlo. Je to o ukázněnosti řidičů. 
Bc.Pavliš 
 pokud budou řidiči vědět, že se v tomto úseku neměří, umístění značky nic neřeší 

Starostka dále podává informace o stavbě kanalizace, která by se měla dokončit koncem měsíce 
června, probíhá ještě usazování šachet, zbývá jich osadit řádově 25. Také budou končit finální úpravou 
asfaltu. Do zpravodaje je připraven obsáhlejší informační článek o kanalizaci a způsobu napojování. 
Žádosti o dodatečné připojení týkající se převážně novostaveb byly předány projektantovi, aby 
připravil možnosti napojení. Proběhla jednání s městem Svitavy a obcí Radiměř o přípravě smluvních 
vztahů. Bude připravena smlouva Hradec - ČOV a následně Hradec - Radiměř. Jakmile dostaneme 
návrh smluv od města budeme připravovat smlouvu s Radiměří. Další věcí je pomoc občanům 
s budováním přípojek. Starostka obce předložila zastupitelům k úvaze několik možností.  
 
 



 3 

Ing.Čepička 
 převážně se jedná o případy, kde občané měli přislíbeny čerpací stanice v místech, kde ji nyní 

nemají 
 podává zprávu o provedené kontrole na obecním úřadu ve věci financí a plnění rozpočtu 

Starostka dodává, že podmínkou dotace je maximální napojení domácností. 
p.Dorňák 
 jaký je závěr o možnosti pomoci občanů při budování přípojek a byl předložen členům 

zastupitelstva nějaký podklad k případnému rozhodnutí  
Starostka odpovídá, že materiál nebyl předložen. Informace jsou podány v rámci stavby kanalizace. 
Dnes nepředpokládám schválení žádné z možností. Podklady budou připraveny na příští jednání. 
MUDr.Štefková 
 budou už ve zpravodaji informace o možnosti finančního příspěvku na přípojky 

Starostka odpovídá, že v první fázi budou informace o provozu kanalizace a po rozhodnutí 
zastupitelstva budou informace o finanční pomoci. 
p.Pavliš K. 
 Vodárenská Svitavy předpokládá největší nápor napojení na systém kanalizace v jarních 

měsících příštího roku 
p.Tesař 
 jakým způsobem bude obec zjišťovat napojení jednotlivých domácností 

Starostka odpovídá, že ve zpravodaji budou obsáhlé informace právě o způsobu napojení a smluvním 
vztahu s obcí. 
p.Dorňák 
 v souvislosti s provozováním kanalizace se nic nezměnilo, platí vaše vyjádření z minulého 

zastupitelstva 
Starostka odpovídá, že ke změně nedošlo, obec bude sama provozovat a naší odborně způsobilou 
osobou bude Ing.Vykydal. 
3) Usnesení 
3) ZO bere na vědomí informace o stavbách vodovodu a kanalizace.                                       
 
Bod 4/ Zadávací řízení - Realizace úspor energií na ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou 

a) Zadávací dokumentace 
b) Rozhodnutí zadavatele o Komisi pro otevírání obálek s nabídkami 
c) Rozhodnutí zadavatele o hodnotící komisi 

Vzhledem k tomu, že probíhá příprava na akci „Realizace úspor energií-Základní škola a Mateřská 
škola Hradec nad Svitavou“ předkládáme ke schválení zadávací dokumentaci, rozhodnutí zadavatele 
o komisi pro otevírání obálek s nabídkami a rozhodnutí zadavatele o hodnotící komisi. Na minulém 
zasedání jsem vám předkládala materiál k zadávací dokumentaci k prostudování. Žádný z členů 
zastupitelstva připomínky nepředložil, pouze pan Nečas se se mnou přišel pobavit o termínech 
dokončení, které byly v zadávací dokumentaci a ve smlouvě změněny. V zadávací dokumentaci bude 
odvolávka i na podmínky stavebního povolení, což bylo doplněno. Součástí je smlouva o dílo, která 
bude pro uchazeče závazná.  
p.Dorňák 
 je ve smlouvě podmiňovací ujednání, nehrozí podepsání smlouvy, zahájení prací a neobdržení 

financí z dotace nebo její pokrácení 
Starostka doufá, že k tomuto nedojde, pokud odkaz na tuto skutečnost ve smlouvě není, nechá ji tam 
dodatečně doplnit.  
4) Usnesení 
4) a) ZO schvaluje zadávací dokumentaci na akci „Realizace úspor energií-Základní škola a 
Mateřská škola Hradec nad Svitavou“ s doplněním – případné obdržené připomínky 
poskytovatele dotace budou zapracovány do zadávací dokumentace formou dodatečných 
informací.                                                                                                                               ( 9 – 0 – 1 ) 
4) b) ZO schvaluje Rozhodnutí zadavatele o komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení, 
Klouparová Jana ( náhradník Kabát Jan), Šašek Jiří  (náhradník Korcová Dagmar) a Nečas 
Karel (náhradník Vítek Miroslav).                                                                                     ( 10 – 0 – 0 ) 
4) c) ZO schvaluje Rozhodnutí zadavatele o hodnotící komisi ve složení Ing.Herbert Svoboda 
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(náhradník Ing.Lubomír Bačovský), Dagmar Korcová (náhradník Jan Kabát), Jiří Šašek 
(náhradník Irena Slabá), Jana Klouparová (náhradník Kamil Pavliš), Karel Nečas (náhradník 
Miroslav Vítek).                                                                                                                 ( 10 – 0 – 0 ) 
 
Bod 5/ Zadávací řízení - Oprava místních komunikací 

a) Zadávací dokumentace 
b) Seznam poptaných firem 
c) Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise 

Po výkopech kanalizace a vodovodu bude opravena část komunikací v různé šíři. Záměrem bylo 
opravit komunikace rovnou formou víceprací se zhotovitelem. Nakonec po projednání na fondu a 
ostatních poradách i s právníkem bychom se dopustili rozporu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. Protože je přesně dána specifikace víceprací s přesnými podmínkami, rozhodla jsem se toto 
riziko nepodstupovat. Z tohoto důvodu mi bylo doporučeno udělat samostatné výběrové řízení.  
Po domluvě byla projektanty zpracována dokumentace na opravu v plném rozsahu, to znamená, že 
celou zadní komunikaci od začátku obce po obecní úřad včetně čtyř dalších variant.  
p.Dorňák 
 předpokládal jsem, že máte již zpracovanou projektovou dokumentaci, když chcete vyhlašovat 

výběrové řízení na zhotovitele 
Starostka dodává, že cena za opravu je obrovská, proto nechtěla předložit dokumentaci, jak se říká 
v mašličkách. V závislosti na financích v rozpočtu bych zvolila menší rozsah a opravu bych udělala do 
částky 4 mil.Kč. 
p.Tesař 
 Vodárenská Svitavy by se nepodílela finančně na opravě komunikace k ČOV 

Starostka odpovídá, že se dotazovala na spolufinancování a dále bude probíhat jednání. 
MUDr.Štefková 
 Pokud by se tedy jednalo o částku 4mil.Kč, co by to znamenalo 

Starostka odpovídá, že opravit menší úsek komunikací. V plném rozsahu to určitě finančně 
nezvládneme.  
p.Nečas 
 není možné navrhnout ministerstvu, které spravuje investice do pozemkových úprav, aby  

místo budování cesty C7 investovali finance do opravy této komunikace 
Starostka se domnívá, že to není možné, protože cesta C7 byla navržena v rámci plánu prospěšných 
staveb vycházejících z komplexních pozemkových úprav, což bylo schváleno a je to pro ně stěžejní 
dokument v žádosti o dotace.  
p.Tesař 
 počítá se do budoucna i s opravou hlavní silnice přes obec 

Starostka odpovídá, že proběhlo několik jednání s vlastníkem hlavní silnice a poté i s krajem, ale jejich 
stanovisko bylo prozatím zamítavé. 
p.Dorňák 
 dovoluji si ujasnit pár věcí, dokončuje se vodovod a kanalizace a v rámci stavby budou cesty 

uvedeny do původního stavu, tzn. po provedeném výkupu bude vše zaasfaltované 
Starostka odpovídá, že v projektu není uvedeno do původního stavu, ale je tam navržená konstrukce 
projektantem a jedná se o velmi luxusní skladbu opravy. Výkopy po stavbách mi měli být vyspraveny 
30cm štěrku a 23cm asfaltu.  
p.Dorňák 
 dle projektu bude tedy provedena skladba jak říkáte, poté by mělo být napojeno v podobné 

skladbě na to, co tam již bude, nemáte obavy z funkčnosti, kdo bude řešit reklamace 
Starostka dodává, že bylo jednáno i firmami, nikdo neřekl, že by svoje závazky na své výkopy 
nedodržel. Nepředpokládá se, že je to ideální řešení.  
Ing.Čepička 
 v půlce roku budeme vědět, jak bude vypadat cesta po opravách, předpokládám, že stav 

nebude ideální, ale dojde ke zlepšení, osobně navrhuji s plošnými opravami počkat  
p.Dorňák 
 přece nemůžete na základě předložených materiálů schvalovat nějaké zadání nebo dokonce 

seznam firem, když vůbec nevíte a nemáte jediný papír o rozsahu oprav 
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Starostka doplňuje, že rozsah známe, jen ho potřebujeme objemově omezit. 
Ing.Čepička 
 nemáme tu žádný projekt, na základě kterého bychom mohli rozhodnout 

p.Dorňák 
 musíte mít přece oficiálně rozpočet přeložený projektantem, dle projekční ceny musíte 

nastavit způsob výběrového řízení, znovu opakuji, nyní odsouhlasíte tyto podklady a kdo poté 
rozhodne o úseku, který se bude realizovat 

Starostka dodává, že je třeba si říct, zda vůbec opravovat a dělat výběrové řízení anebo počkat  
do doby, co opraví firmy po stavbách. 
p.Dorňák 
 kdo zpracovává projekt a jaké dostali zadání 

Starostka informuje, že s projektanty prošla celou trasu, kde se kopal kanál a voda, tzn.celou zadní 
cestu od začátku Hradce po obecní úřad. Projektovala zdarma firma VIS – projektant vodovodu a 
kanalizace. Zpracovali podklady pro firmu v rámci víceprací. 
p.Dorňák 
 ještě mě zarazila jedna věc, že už máte také administrátora této zakázky firmu AlloTender, ta 

se k tomu dostala jak 
Starostka odpovídá, že se jedná o organizátora výběrového řízení, nejsme schopni sami realizovat 
zakázku v takovém rozsahu. K podání nabídek byly osloveny dvě firmy, vítězná firma byla schválena 
radou obce č.56 dne 14.5.2013. Cenová nabídka firmy AlloTender byla ve výši 80tis.Kč a REPO 
95tis.Kč.  
p.Dorňák 
 domnívám se, že se jedná o předčasný krok, domlouvat se s organizátorem výběrového řízení, 

když není nic připraveno 
Starostka odpovídá, že nic uhrazeno není, protože se výběrové řízení dosud nerozběhlo. První část 
finanční odměny se může požadovat až po zveřejnění výzvy na profilu zadavatele. Dále starostka 
navrhuje odložení schvalování tohoto bodu na dobu po dokončení oprav komunikací po stavbách. 
5) Usnesení 
5) ZO schvaluje odložení bodu č.5 – zadávací dokumentaci, seznam poptaných firem a 
rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise na dobu po dokončení oprav komunikací 
po stavbách vodovodu a kanalizace.                                                                                    ( 10– 0 – 0 ) 
 
Bod 6/ Schválení faktury č.3021000207 s VHOS a.s. Moravská Třebová 
Vzhledem ke špatnému stavu obecního vodovodu došlo k nutným opravám nad rámec kalkulace  
pro rok 2012. V závislosti na budování kanalizace dochází ke kolizím se stávajícím vodovodem, který 
je ve špatném stavu. Firmou VHOS a.s. byla zaslána k úhradě faktura č.3021000207 v celkové výši 
183 984,-Kč. Největší položkou byla oprava v dolní části obce na kopci k čp.420. 
p.Dorňák 
 jak byla zdokladována oprava a kdo ji přebíral, jak přišli na tuto částku  

Starostka se domnívá, že nacenění provedl pan Vykydal  plus protlaky firma, která je provedla včetně 
chráničky. Podklady však nepředal. O cenové relaci jsem byla předem informována. 
p.Dorňák 
 měla jste tedy v té chvíli pravomoc říct, bez seznámení rady obce a zastupitelstva obce, 

neuvažujete tedy o úpravě smluvních vztahů s provozovatelem vodovodu, jste s nimi 
spokojení, s tím jak to dělají a za jaké peníze 

Starostka dodává, že VHOS má s námi smluvně danou dodávku pitné vody a pouze mě seznámili 
s opravou, aby byla dodávka zajištěna. Nynější spolupráce mi vyhovuje, jsem dostatečně informovaná 
o opravách a o tom, co se na vodovodu děje. Protože jsme neměli jinou provozovací firmu nedovedu 
posoudit, zda jiná firma pracuje za méně a lépe nebo naopak. V současné době, kdy není hotová 
kanalizace se nebudu pouštět do řešení provozování vodovodu.  
p.Dorňák 
 Svitavy si vytvořily vlastní vodárenskou společnost, která sídlí na zdejší ČOV, možná by 

nebylo od věci přemýšlet do budoucna jednoduchou formou poptávky se zeptat, kdo by 
provozování vodovodu byl schopen dělat a za jaké finance, možná bychom se i divili 

Starostka dodává, že taková možnost tu je, nyní je však potřeba dokončit stavby.  
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6) Usnesení 
6) ZO schvaluje úhradu faktury č.3021000207 ve výši 183 984,-Kč vč. DPH firmě VHOS a.s. 
Moravská Třebová.                                                                                                               ( 10– 0 – 0 ) 
 
Bod 7/ Zpráva o provedené roční uzávěrce ke dni 31.12.2012 
Předkládáme Zprávu o provedené roční účetní závěrce ke dni 31.12.2012. 
Ing.Čepička 
 současný majetek obce účetní je asi 90milKč, po skončení liniových staveb a jejich zařazení 

do majetku bude znamenat jeho dvojnásobné zhodnocení, jedná se pouze o účetní hodnoty, 
nejde o hodnotu tržní 

7) Usnesení 
7) ZO schvaluje Zprávu o provedené roční závěrce ke dni 31.12.2012.                       ( 10 – 0 – 0 ) 
                                                            
Bod 8/ Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2012 
Předkládáme Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradec nad Svitavou za rok 2012. 
p.Dorňák 
 ve zprávě je kolonka pracovní smlouvy a platové výměry, co je to koordinátor veřejné služby, 

o koho se jedná a co dělá 
Starostka odpovídá, že je to člověk dosazený úřadem práce jako koordinátor veřejné služby, tedy 
vedoucí veřejné služby. Místo bylo dotované prostředky úřadu práce. Koordinátorem byl pan Tomáš 
Hýbl.  
8) Usnesení 
8) ZO schvaluje celoroční hospodaření Obec Hradec nad Svitavou za rok 2012 bez výhrad. 
                                                                                                                                                ( 10 – 0 – 0 )   
 
Bod 9/ Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku 
Na základě žádosti obce projednalo a schválilo zastupitelstvo PK poskytnutí dotace z rozpočtu PK na 
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Jedná 
se o účelovou dataci na kalové čerpadlo. 
9) Usnesení 
9) ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2013.       
                                                                                                                                                 (10 – 0 – 0 ) 
 
Bod 10/ Prodej pozemku parc.č.2074/1 o výměře 2282 m2 
Manželé Ladislav a Marie Dorňákovi, Hradec nad Svitavou čp.529 žádali o prodej pozemku 
parc.č.2074/1. Po zanesení geometrických plánů Ištvánkových a Šimonových na základě kupních 
smluv a vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu byla zveřejněna nabídka na prodej výše 
uvedeného pozemku. Dorňákovi parcelu částečně užívají. 
10) Usnesení 
10) ZO schvaluje prodej pozemku parc.č.2074/1 o výměře 2282m2 za cenu ve výši 16,-Kč/m2 
manželům Ladislavu a Marii Dorňákovým, Hradec nad Svitavou čp.529.                    ( 10 – 0 – 0 )      
 
Bod 11/ Prodej pozemku parc.č.1132 o výměře 82 m2 
Pan Tomáš Bačovský, Hradec nad Svitavou čp.164 a Martin Bačovský, Kpt.Jaroše 105a, Svitavy 
žádali o prodej pozemků parc.č.1132 o výměře 56m2. Prodej jim byl na minulém jednání ZO schválen. 
Protože však nestihli podepsat kupní smlouvu před vyhlášením operátu, došlo ke změně výměry 
daného pozemku. Ihned po vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu byla vyvěšena 
nabídka na prodej s novou výměrou. Nyní je nutné schválit prodej pozemku s novou výměrou.  
11) Usnesení 
11) ZO schvaluje prodej pozemku parc.č.1132 o výměře 82m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 Tomáši 
Bačovskému, Hradec nad Svitavou čp.164 a Martinu Bačovskému, Kpt.Jaroše 105a, Svitavy.             
                                                                                                                                                ( 10 – 0 – 0 ) 
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Bod 12/ Prodej pozemku parc.č.772/1 o výměře 96 m2 
Manželé Milan a Lenka Veselí, Hradec nad Svitavou čp.555 žádají o prodej pozemku parc.č.772/1  
o výměře 96m2. Nabídka na prodej výše uvedeného pozemku byla zveřejněna. Jedná se o pozemek, 
který manželé veselí nyní udržují. 
12) Usnesení 
12) ZO schvaluje prodej pozemku parc.č.772/1 o výměře 96m2 za cenu ve výši 16,-Kč/m2 
manželům Milanovi a Lence Veselým, Hradec nad Svitavou čp.555.                             ( 10 – 0 – 0 ) 
 
Bod 13 / Diskuse 
Starostka obce 
 námi podaná žádost o dotaci na chodník byla vyřazena, po doplnění požadovaných změn bude 

znovu podána 
 dále jsme žádali na malé granty, odkud jsme obdrželi avízo, že dostaneme 10 tis.Kč na 

mladého hasiče, 10tis.Kč základní škola na sportovní kroužek, z POV 100tis.Kč na opravu 
střechy a krajský úřad poskytne dotaci ve výši 3mil.Kč na kanalizaci 

 dále mám neoficiální zprávu o zastavování vlaků od 1.6.2013, ale nevím v jakém rozsahu 
Ing.Čepička 
 jak to vypadá s vodovodním vrtem 

Starostka odpovídá, že jsme obdrželi pouze dopis, že naše žádost byla po formální stránce 
zkontrolovaná, je v pořádku a bude dále posuzovaná. Prozatím nemáme registrační list. 
p.Dorňák 
 obrátili se na mě manželé Krajzlovi, že jim padá v důsledku stavby přístavek u domu, sice je 

navštívil statik, ale od té doby nemají žádný výsledek ani zprávu 
Starostka informuje, že Krajzlovi doma nezastihla, ale statik nám posudek předal. Závěrem bylo 
stanovisko, že to není způsobeno důvodem stavby. Nyní bude následovat návrh řešení a dohoda 
s firmou.  
p.Dorňák 
 nejdříve bych chtěl poděkovat panu Švrčinovi za předložení kroniky a zeptat se, proč nebyl 

účasten 
p.Švrčina 
 byl jsem v takové formě a připraven na nepříjemné jednání a zřejmě to paní starostka poznala 

Starostka 
 vaše jednání mi také vadí, přijde mně urážející a není mi známo opodstatnění, nikdo vás tu 

nepovažuje za blbce, takové jednání je zbytečné a nepříjemné každému z nás, proto jsem 
poslala pana Švrčinu domů, byť je účast kronikáře zákonem daná, neočekávala jsem z vaší 
strany příjemné jednání 

p.Švrčina 
 pane Dorňák, já přesto věřím, že si spolu ještě porozumíme 

p.Dorňák 
 dobře, jen mi řekněte, proč nejsou dopsané v kronice poslední dva roky 

p.Švrčina 
 protože to nemám schválené 

p.Dorňák 
 a proč to nemáte schválené 

p.Švrčina 
 protože jsem to ještě nepředložil ke sválení, ale mám to napsané a připravené, poslední zápis 

mám z minulého týdne, v žádném případě to nepodceňuji, ale děkuji vám, že jste mně 
poděkoval za to, co jste viděl 

p.Dorňák 
 stačí mi na začátku říct, že mě nepustíte ke slovu a já změním styl jednání, sice se o všem 

pěkně bavíme, to je jedna věc, ale výsledek z mého pohledu je nulový, proto pak musím volit 
tyto méně tradiční metody, děkuji vám   

Další dotazy nebyly vzneseny. 
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Bod 14/ Závěr 
Vzhledem k tomu, že se program dnešního zasedání ZO vyčerpal a nikdo již nemá žádné připomínky, 
dotazy nebo návrhy, starostka obce jednání v 19:20hod ukončila. 
 
 
V Hradci nad Svitavou 16.5.2013 
 
 
 
Zapsala: Michaela Nečasová                                        …………………………………………… 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   
 
                                     Jana Klouparová                              …………………………………………… 
                                       
                                     Miroslav Vítek                                  ………………………………...………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                         ……………………………………… 
          Kamil Pavliš                                                                   Stanislava Vaněčková 
      místostarosta obce                                                                    starostka obce  
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Výsledky projednání 19. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou,  
konaného 16.5.2013 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
     1a)   Hlasování veřejné. 
     1b)   Rozpravu ke každému bodu zvlášť. 
     1c)   Návrhovou komisi ve složení : Bc.Martin Pavliš, Milouš Růžička, Kamil Pavliš. 
     1d)   Ověřovatelé zápisu: Jana Klouparová, Miroslav Vítek. 
     1e)   Program 19. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou. 
     4) a) Zadávací dokumentaci na akci „Realizace úspor energií-Základní škola a Mateřská škola 
Hradec nad Svitavou“ s doplněním – případné obdržené připomínky poskytovatele dotace budou 
zapracovány do zadávací dokumentace formou dodatečných informací.                          
     4) b) Rozhodnutí zadavatele o komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení, Klouparová Jana 
( náhradník Kabát Jan), Šašek Jiří  (náhradník Korcová Dagmar) a Nečas Karel (náhradník Vítek 
Miroslav).                                                                                                 
      4) c) Rozhodnutí zadavatele o hodnotící komisi ve složení Ing.Herbert Svoboda (náhradník 
Ing.Lubomír Bačovský), Dagmar Korcová (náhradník Jan Kabát), Jiří Šašek (náhradník Irena Slabá), 
Jana Klouparová (náhradník Kamil Pavliš), Karel Nečas (náhradník Miroslav Vítek).        
       5) Odložení bodu č.5 – zadávací dokumentaci, seznam poptaných firem a rozhodnutí zadavatele o 
jmenování hodnotící komise na dobu po dokončení oprav komunikací po stavbách vodovodu a 
kanalizace.     
       6) Úhradu faktury č.3021000207 ve výši 183 984,-Kč firmě VHOS a.s. Moravská Třebová.    
       7) Zprávu o provedené roční závěrce ke dni 31.12.2012.      
       8) Celoroční hospodaření Obec Hradec nad Svitavou za rok 2012 bez výhrad. 
       9)  Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2013.     
      10) Prodej pozemku parc.č.2074/1 o výměře 2282m2 za cenu ve výši 16,-Kč/m2 manželům 
Ladislavu a Marii Dorňákovým, Hradec nad Svitavou čp.529.       
      11) Prodej pozemku parc.č.1132 o výměře 82m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 Tomáši Bačovskému, 
Hradec nad Svitavou čp.164 a Martinu Bačovskému, Kpt.Jaroše 105a, Svitavy.             
      12)  Prodej pozemku parc.č.772/1 o výměře 96m2 za cenu ve výši 16,-Kč/m2 manželům Milanovi a 
Lence Veselým, Hradec nad Svitavou čp.555.                                       
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

2) Zprávu o činnosti rady obce č.52,53,54,55. 
3) Informace o stavbách vodovodu a kanalizace. 

 
 
V Hradci nad Svitavou dne 16.5.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                         ……………………………………… 
          Kamil Pavliš                                                                   Stanislava Vaněčková 
      místostarosta obce                                                                    starostka obce 
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Zápis č. 19 
 
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného  
dne 16.5.2013 obsahuje celkem 17 listů, přičemž: 
 
 
 
SAMOTNÝ ZÁPIS                                                  –       8   LISTŮ 
VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ                                   –       1   LIST 
NÁVRH VÝSLEDKŮ PROJEDNÁVÁNÍ              –       3  LISTY 
PREZENČNÍ LISTINA                                            –       1  LIST 
ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ                                     –       2  LISTY 
POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO                   –      1  LIST 
SEZNAM LISTIN V ZÁPISE                                  –      1  LIST   
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