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Zápis č. 21 
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, 

konaného dne 17.10.2013 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou 
 
Program: 

1) Zahájení 
2) Informace o kanalizaci 
3) Zpráva o činnosti rady obce č.59,60,61,62,63,64 
4) Kontrola plnění usnesení ZO 
5) Zadávací řízení průzkumný vrt 

a) znění výzvy 
b) seznam firem 

6) Rozpočtové opatření č.3/2013 
7) Vyřazení majetku obce 
8) Prodej pozemku parc.č.2419/2 o výměře 1969 m2 
9) Prodej pozemku parc.č.1125/2 o výměře 257 m2 
10) Prodej pozemku parc.č.3349/30 o výměře 78 m2 
11) Prodej pozemku parc.č.7484 o výměře 4739 m2 
12) Prodej pozemku parc.č.3350/69 o výměře 28 m2 a st.960/1 o výměře 20 m2 
13) Prodej pozemku parc.č.3354/ 68 o výměře 23 m2 a st.120/3 o výměře 4 m2 
14) Prodej pozemku parc.č.1464/3 o výměře 1 m2, parc.č.1464/1 o výměře 31 m2 a st.957/2  
      o výměře 13 m2 
15) Prodej pozemku st.942 o výměře 16 m2 
16) Prodej pozemku p.č.329/3 o výměře 65 m2 
17) Prodej pozemku parc.č.958/2 o výměře 176 m2 
18) Prodej pozemku parc.č.2832/1 o výměře 267 m2 
19) Prodej pozemku parc.č.1094/2 o výměře 299 m2 
20) Diskuse 
21) Závěr 

 
Začátek: 17.00 hod 
 
Bod 1/ zahájení 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila 21. zasedání Zastupitelstva obce Hradec  
nad  Svitavou.  
 
Přítomní zastupitelé dle prezence : Ing. Josef Čepička, Pavlína Ducháčková, Jana Klouparová,  
                                                            Karel Nečas, Jaroslav Neděla, Kamil Pavliš, Bc.Martin Pavliš, 
                                                            Jan Švrčina , Stanislava Vaněčková, Milouš Růžička 
Neomluven: Miroslav Vítek                                                                                                                                                                                                                                                                                
Omluveni : Ing.Vladimír Vybíhal, Milan Vybíhal, Lukáš Zedník 
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                                                        ( 11 – 0 – 0 ) 
                                                                                                                                          
1b)Usnesení 
zastupitelstvo obce schvaluje rozpravu ke každému bodu zvlášť                             (11 – 0 – 0 ) 
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1c)Usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení :             
                                            Jana  Klouparová                                                              ( 11 – 0 – 0 ) 
                                            MUDr.Zdeňka Štefková                                                   ( 11 – 0 – 0 ) 
                                            Pavlína Ducháčková                                                         ( 11 – 0 – 0 ) 
 
1d)Usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:    
                                                                     Milouš Růžička                                     ( 11 – 0 – 0 ) 
                                                                     Bc.Martin Pavliš                                   ( 11 -  0 – 0 ) 
 
Zápis z 20.zasedání ZO byl řádně ověřen, nebyly k němu podány žádné námitky a je k nahlédnutí   
u zapisovatelky.  
Starostka navrhuje schválit program dnešního jednání. 
1e) Usnesení:   
ZO schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou.          ( 11 – 0 – 0 ) 
 
Bod 2/ Informace o kanalizaci 
Starostka obce informuje členy zastupitelstva, že stavba kanalizace byla ukončena a předána. Celkové 
investiční náklady na kanalizaci cca 93mil.Kč. Samotná stavba cca 86mil. Kč. Do současné doby jsme 
ze SFŽP obdrželi dotaci ve výši cca 55,7mil.Kč, dále cca 6,25mil. z PK a nyní se připravuje poslední 
žádost o platbu a měli bychom dostat od SFŽP 12,495mil.Kč. Celkové dotační peníze na kanalizaci by 
měli být  zhruba 74,495mil.Kč. Z toho plyne, že obec uhradí ze svého rozpočtu 18,532mil.Kč. 
Největší nápor je nyní se spuštěním provozu. Bylo třeba spoustu věcí zařídit a požádat o předčasné 
užívání stavby, prozatím nemáme stavbu zkolaudovanou. Provoz je spuštěn a první domácnosti jsou 
napojeny na kanalizaci. Obec si provozuje kanalizaci sama, naší odborně způsobilou osobou je 
Ing.Lukáš Vykydal. 
Ing.Čepička 

 jakým způsobem bude probíhat fakturace za čištění vody 
Starostka odpovídá, že fakturaci stočného budeme dělat na obci sami, data nám bude předávat VHOS. 
Údržbu na kanalizaci bude provádět do konce roku pan Pavel Vojta. 
Dále starostka informuje, že na obci proběhla velká kontrola z ministerstva ŽP právě na akci 
kanalizace. Komise byla sedmičlenná a zkontrolovala úplně vše. Obec měla vše v pořádku až na jedno 
výběrové řízení. Zhruba do týdne nám bude doručen výstup z kontroly a obec má právo se vyjádřit.  
p.Ducháčková 

 co by se stalo, pokud by stavba nebyla zkolaudována 
Starostka odpovídá, že bychom vraceli dotaci v plné výši. 
p.Neděla 

 do kdy musí být občané napojeni 
Starostka odpovídá, že po konzultaci s administrátorem, který nám bude zpracovávat závěrečné 
vyhodnocení akce, musí být připojeno na kanalizaci do konce června 2014 přinejmenším 1570 
ekvivalentních obyvatel.  
p.Ducháčková 

 jaká bude výše stočného 
Starostka odpovídá, že pro letošní rok zůstane cena schválená ve výši 27,-Kč bez DPH. Domnívala 
jsem se, že cena bude dle finanční analýzy, která se podávala při podání žádosti o dotaci.  Výši 
stočného budu konzultovat se Státní fondem ŽP, protože v textová části a v tabulkové části se mluví  
o rozlišných číslech. Byla uzavřena smlouva se Svitavami na platbu ve výši 12,67 Kč/m3 za čištění a 
smlouva s Radiměří, kde v naší kalkulaci pro ně figuruje částka 12,67 Kč/m3 + 1Kč/m3  pro naši obec 
s garancí ceny 5let, co máme záruky na dílo. 
p.Ducháčková 

 přispívala nám Obec Radiměř na výstavbu? 
Starostka obce informuje, že po konzultaci s právníkem nebyl příspěvek na stavbu požadován. 
ZO bere na vědomí informace o kanalizaci. 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 3 

Bod  3/ Zpráva o činnosti rady obce č.59,60,61,62,63,64. 
Rada obce předkládá zprávu o své činnosti. Starostka informuje členy zastupitelstva o uzavřené 
smlouvě se společností Energie pod kontrolou, která má ve vedení firmy převážně starosty obcí a 
měst. Tato firma nám nedodává energii, ale převzala si do správy naše odběrná místa. Je to bez 
závazků, výpovědní lhůta je 3 měsíce. Firma požaduje roční poplatek za služby ve výši 5000,-Kč  
+ 0,001 Kč/ kwh. 
3) Usnesení 
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce č.59,60,61,62,63,64. 
 
Bod 4/ Kontrola plnění usnesení ZO 
Předseda kontrolního výboru předkládá kontrolu plnění usnesení ZO č.16,17,18,19,20,21. 
4) Usnesení 
ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZO č.16,17,18,19,20,21. 
                                   
Bod 5/ Zadávací řízení průzkumný vrt 

a) znění výzvy 
b) seznam firem 

Obec obdržela registrační list na akci průzkumný vrt, a proto musíme vyhlásit výběrové řízení. 
Podepsanou smlouvu o dílo zašleme na státní fond ŽP, poté obdržíme dotaci. V zadávací dokumentaci 
jsou nutné náležitosti, včetně smlouvy o dílo a slepého rozpočtu. 
5) Usnesení 
5a) ZO schvaluje znění výzvy na akci „Průzkumný vrt Hradec nad Svitavou“.           ( 11 – 0 – 0 ) 
5b) ZO schvaluje seznam firem 

- EVT stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 56802 Svitavy 2 
- GGS Litomyšl s.r.o., RNDr. V. Lašek, Toulovcovo nám. 1163, 570 01 Litomyšl 
- OHGS s.r.o., ul. 17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II 

       -      Envirex s.r.o., Petrovická 861, Nové Město na Moravě.                                                   ( 11 – 0 – 0 ) 

Bod 6/ Rozpočtové opatření č.3/2013 
Z důvodu nutnosti vyrovnání příjmů a výdajů obecního rozpočtu je nutné schválit rozpočtové opatření 
č.3/2013, které se provádí v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 
6) Usnesení 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2013.                                                                      ( 11 – 0 – 0 ) 
 
Bod 7/ Vyřazení majetku obce 
Inventarizační komise po provedené kontrole navrhla rozbitý a nepoužívaný majetek k vyřazení.  
7) Usnesení 
 ZO schvaluje vyřazení majetku obce.                                                                               ( 11 – 0 – 0 ) 
 
Následuje projednávání bodů týkající se prodeje pozemků. Starostka předává slovo panu Nečasovi, 
který informuje členy o následujících bodech. 
 
Bod 8/ Prodej pozemku parc.č.2419/2 o výměře 1969 m2 
Na minulém jednání byla projednávána žádost o prodej pozemku parc.č.2419/2 podaná panem 
Václavem Rodinou, Hradec nad Svitavou čp.444. Závěrem projednání bylo požádat zpracovatele 
územního plánu o identifikaci pozemku na plochu bydlení a sídelní zeleně, aby bylo možné stanovit 
výši kupní ceny. Zpracovatel územního plánu USB předložil požadované výměry, které jsou 
v materiálech k projednávanému bodu. 
8) Usnesení 
ZO schvaluje prodej pozemku parc.č.2419/2 o výměře 1969m2 a to výměra plochy s označením 
BV 827 m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 a plochu ZS 1142 m2 za cenu ve výši 16,-Kč/m2 panu 
Václavu Rodinovi, Hradec nad Svitavou čp.404.                                                              ( 11 – 0 – 0 )   
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Bod 9/ Prodej pozemku parc.č.1125/2 o výměře 257 m2 
Na minulém jednání byl schválen prodej pozemku parc.č.1125/2 Marii Kalasové, Hradec nad Svitavou 
čp.179. Kupní smlouvu však nepodepsala a o odkoupení žádají současní vlastníci nemovitosti čp.179.  
9) Usnesení 
ZO schvaluje zrušení bodu č.13 ze zasedání ZO č.20 ze dne 4.7.2013.                           ( 11 – 0 – 0 )   
ZO schvaluje prodej pozemku parc.č.1125/2 o výměře 257m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 Pavlu 
Kalasovi, Bratří Čapků 1772/9 Svitavy a Stanislavu Kalasovi, Kyjevská 1711/11C, Svitavy.         
                                                                                                                                                ( 11 – 0 – 0 )   
Bod 10/ Prodej pozemku parc.č.3349/30 o výměře 78 m2 
Manželé Ladislav a Hana Čejkovi, Hradec nad Svitavou čp.482 žádají o odkoupení pozemku 
p.č.3349/30 o výměře 78m2. Jedná se o část zahrady, která je oplocená a užívána několik let k zahradě 
u domu žadatelů.  
10) Usnesení 
ZO schvaluje prodej pozemku p.č.3349/30 o výměře 78m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 manželům 
Ladislavu a Haně Čejkovým, Hradec nad Svitavou čp.482.                                             (10 – 1 – 0 ) 
 
Bod 11/ Prodej pozemku parc.č.7484 o výměře 4739 m2 
Manželé Josef a Marie Šťastní, Hradec nad Svitavou čp.415 žádají o prodej pozemku parc.č.7484 
o výměře 4739m2. Část pozemku je užívána žadateli. 
11) Usnesení 
ZO schvaluje prodej pozemku parc.č.7484 o výměře 4739m2 za cenu ve výši 16,-Kč/m2 
manželům Josefu a Marii Šťastným, Hradec nad Svitavou čp.415.                                ( 10 – 1 – 0 )      
 
Bod 12/ Prodej pozemku parc.č.3350/69 o výměře 28 m2 a st.960/1 o výměře 20 m2 
Paní Ladislava Binderová, Hradec nad Svitavou čp.126 žádá o prodej pozemku parc.č.3350/69 o 
výměře 28m2 a st.960/1 o výměře 20m2. Jeden z pozemků je užíván jako zahrada a na druhém stojí 
garáž. Na výše uvedené pozemky si žadatelka nechala zpracovat geometrický plán. 
12) Usnesení 
ZO schvaluje prodej pozemku parc.č.3350/69 o výměře 28m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 a st.960/1 
o výměře 20m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 Ladislavě Binderové, Hradec nad Svitavou čp.126. 
                                                                                                                                                ( 11 – 0 – 0 ) 
Bod 13/ Prodej pozemku parc.č.3354/ 68 o výměře 23 m2 a st.120/3 o výměře 4 m2 
Manželé Drahoslava a Petr Daňkovi, Hradec nad Svitavou čp.216 žádají o prodej pozemku 
parc.č.3354/68 o výměře 23m2 o  a st.120/3 o výměře 4m2. Po obnově katastrálního operátu zjistili, že 
část rodinného domu a ostatní plochy není v jejich vlastnictví, ale ve vlastnictví obce. Na své náklady 
si tedy nechali vyhotovit geometrický plán, na jehož základě žádají o odprodej výše uvedených parcel. 
13) Usnesení 
ZO schvaluje prodej pozemku parc.č.3354/68 o výměře 23m2  a st.120/3 o výměře 4m2  za cenu 
ve výši 50,-Kč/m2 manželům Drahoslavě a Petru Daňkovým, Hradec nad Svitavou čp.216.    
                                                                                                                                                ( 11 – 0 – 0 ) 
                                                   
Bod 14/ Prodej pozemku parc.č.1464/3 o výměře 1 m2, parc.č.1464/1 o výměře 31 m2 a st.957/2  

      o výměře 13 m2 
Manželé Růžena a Vlastimil Pekařovi, Hradec nad Svitavou čp.9 žádají o prodej pozemku 
parc.č.1464/3 o výměře 1m2 ,parc.č.1464/1 o výměře 31m2 a st.957/2 o výměře 13m2. Jedná se o 
pozemky, které dlouhodobě užívají, avšak nejsou v jejich vlastnictví.. Na své náklady si tedy nechali 
vyhotovit geometrický plán, na jehož základě žádají o odprodej výše uvedených parcel. 
14) Usnesení 
ZO schvaluje prodej pozemku parc.č.1464/3 o výměře 1m2 ,parc.č.1464/1 o výměře 31m2 a 
st.957/2 o výměře 13m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 manželům Růženě a Vlastimilovi Pekařovým, 
Hradec nad Svitavou čp.9.                                                                                                   ( 11 – 0 – 0 )   
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Bod 15/ Prodej pozemku st.942 o výměře 16 m2 
Pan Michal Bartoň, Kpt.Jaroše 622/105b, Svitavy žádá o prodej pozemku st.942 o výměře 16m2. Jedná 
se o přístavbu verandy k domu v Hradci nad Svitavou čp.137. 
15) Usnesení 
ZO schvaluje prodej pozemku st.942 o výměře 16m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 panu Michalu 
Bartoňovi, Kpt.Jaroše 622/105b, Svitavy.                                                                          ( 11 – 0 – 0 ) 
 
Bod 16/ Prodej pozemku p.č.329/3 o výměře 65 m2 
Paní Emilie Doležalová, Modřínová 308/10, Třebíč žádá o prodej pozemku p.č.329/3 o výměře 65m2. 
Jedná se o pozemek, který vede souběžně s pozemky žadatele a je zaplocen a užíván. 
16) Usnesení 
ZO schvaluje prodej pozemku p.č.329/3 o výměře 65m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 paní Emilii 
Doležalové, Modřínová 308/10, Třebíč.                                                                              ( 11 – 0 – 0 )      
 
Bod 17/ Prodej pozemku parc.č.958/2 o výměře 176 m2 
Pan Jan Dvořáček, Hradec nad Svitavou čp.256 žádá o prodej pozemku p.č.958/2 o výměře 176m2. 
Pozemek je několik let užíván a oplocen jako zahrada.  
17) Usnesení 
ZO schvaluje prodej pozemku p.č.958/2 o výměře 176m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 panu Janu 
Dvořáčkovi, Hradec nad Svitavou čp.256.                                                                         ( 11 – 0 – 0 ) 
 
Bod 18/ Prodej pozemku parc.č.2832/1 o výměře 267 m2 
Manželé Milada a Ing.Horymír Dobřický, Neumanova 1602/4, Svitavy-Předměstí žádají o prodej 
pozemku p.č.2832/1 o výměře 267m2. 
18) Usnesení 
ZO schvaluje prodej pozemku p.č.2832/1 o výměře 267m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 manželům 
Miladě a Ing.Horymíru Dobřickým, Neumanova 1602/4, Svitavy-Předměstí.                ( 8 – 3 – 0 ) 
 
Bod 19/ Prodej pozemku parc.č.1094/2 o výměře 299 m2 

Pan Ing.Krištof Martin, Hrázka 618/32, 621 00  Brno žádá o prodej pozemku p.č.1094/2 o výměře 
299m2.  
19) Usnesení 
ZO schvaluje prodej pozemku p.č.1094/2 o výměře 299m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 panu 
Martinu Krištofovi, Hrázka 618/32, 621 00  Brno.                                                           ( 11 – 0 – 0 )      
   
Bod 20/ Diskuse 
Starostka podává informace členům zastupitelstva obce  

- probíhá zateplení školy a pravidelné kontrolní dny prací, ředitelka školy se organizace zhostila 
dobře a s přísností 

- opět připravujeme žádost o dotaci na akci „Chodník v horní části obce“ 
- z Mikroregionu na příští rok jsme žádali o dotaci na nové autobusové čekárny pod nádražím a  
       u kostela 
- z POV byla podána žádost o dotaci na druhou etapu opravy střechy na Formance 

p.Ducháčková 
 kolik je finanční rozpočet na první etapu opravy střechy na Formance 

Starostka odpovídá, že celkový rozpočet na celou střechu byl 460 tis.Kč, poté došlo k rozdělení na dvě 
etapy, tedy na poloviční náklady. 

- ukončena byla i stavba vodovodu, všichni jsou přepojeny na novou část vodovodu, kolaudace 
bude vypsána, proběhla před kolaudační prohlídka 

- prozatím nebyla vypsána výzva, aby bylo možné žádat o dotaci na druhou část vodovodu  
Ing.Čepička 

 špatně se načítají webové stránky naší obce 
Starostka odpovídá, že hosting zkonzultuje s panem Přibylem, správcem webu. 
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Bod 21/ 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 17.10.2013 
 
 
 
Zapsala: Michaela Nečasová                                        …………………………………………… 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   
 
                               Milouš Růžička                              …………………………………………… 
                                       
                                Bc.Martin Pavliš                           ………………………………...………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                         ……………………………………… 
          Kamil Pavliš                                                                   Stanislava Vaněčková 
      místostarosta obce                                                                    starostka obce 
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Výsledky projednání 21. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou,  
konaného 17.10.2013 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
     1a)   Hlasování veřejné. 
     1b)   Rozpravu ke každému bodu zvlášť. 
     1c)   Návrhovou komisi ve složení : Jana Klouparová, MUDr.Zdeňka Štefková, Pavlína Ducháčková. 
     1d)   Ověřovatelé zápisu: Milouš Růžička a Bc.Martin Pavliš. 
     1e)   Program 21. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou. 
     5a)   Znění výzvy na akci „Průzkumný vrt Hradec nad Svitavou“.                                                                
     5b)   Seznam firem     

- EVT stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 56802 Svitavy 2 
- GGS Litomyšl s.r.o., RNDr. V. Lašek, Toulovcovo nám. 1163, 570 01 Litomyšl 
- OHGS s.r.o., ul. 17.listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II 

       -      Envirex s.r.o., Petrovická 861, Nové Město na Moravě.                                                                               

       6)   Rozpočtové opatření č.3/2013.                                                                    
       7)   Vyřazení majetku obce. 
       8)   Prodej pozemku parc.č.2419/2 o výměře 1969m2 a to výměra plochy s označením BV 827 m2 

za cenu ve výši 50,-Kč/m2 a plochu ZS 1142 m2 za cenu ve výši 16,-Kč/m2 panu Václavu Rodinovi, 
Hradec nad Svitavou čp.404.    
      9a)   Zrušení bodu č.13 z 20.zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.7.2013.                                                 
       9b)   Prodej pozemku parc.č.1125/2 o výměře 257m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 Pavlu Kalasovi, Bratří 
Čapků 1772/9 Svitavy a Stanislavu Kalasovi, Kyjevská 1711/11C, Svitavy. 
     10)   Prodej pozemku p.č.3349/30 o výměře 78m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 manželům Ladislavu a Haně 
Čejkovým, Hradec nad Svitavou čp.482.                                                                               
     11)  Prodej pozemku parc.č.7484 o výměře 4739m2 za cenu ve výši 16,-Kč/m2 manželům Josefu a Marii 
Šťastným, Hradec nad Svitavou čp.415.                                                                  
      12)   Prodej pozemku parc.č.3350/69 o výměře 28m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 a st.960/1 o výměře 20m2 za 
cenu ve výši 50,-Kč/m2 Ladislavě Binderové, Hradec nad Svitavou čp.126. 
      13)   Prodej pozemku parc.č.3354/68 o výměře 23m2  a st.120/3 o výměře 4m2  za cenu ve výši 50,-Kč/m2 
manželům Drahoslavě a Petru Daňkovým, Hradec nad Svitavou čp.216.                         
       14)  Prodej pozemku parc.č.1464/3 o výměře 1m2 ,parc.č.1464/1 o výměře 31m2 a st.957/2  
o výměře 13m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 manželům Růženě a Vlastimilovi Pekařovým, Hradec nad Svitavou 
čp.9.                                                                                                                                       
       15)  Prodej pozemku st.942 o výměře 16m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 panu Michalovi Bartoňovi, 
Kpt.Jaroše 622/105b, Svitavy.                                                                                         
       16)   Prodej pozemku p.č.329/3 o výměře 65m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 paní Emilii Doležalové, 
Modřínová 308/10, Třebíč.                                                                                                                  
      17)  Prodej pozemku p.č.958/2 o výměře 176m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 panu Janu Dvořáčkovi, Hradec 
nad Svitavou čp.256.                                                                                  
      18)   Prodej pozemku p.č.2832/1 o výměře 267m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 manželům Miladě a 
Ing.Horymíru Dobřickým, Neumanova 1602/4, Svitavy-Předměstí.                             
      19)   Prodej pozemku p.č.1094/2 o výměře 299m2 za cenu ve výši 50,-Kč/m2 panu Martinu 
Krištofovi, Hrázka 618/32, 621 00  Brno.                                                                 
                                                                                                                                                   
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

2) Informace o kanalizaci. 
3) Zprávu o činnosti rady obce č.59,60,61,62,63,64. 
4) Kontrolu plnění usnesení ZO č.16,17,18,19,20,21. 

                                                                                                  
V Hradci nad Svitavou dne 17.10.2013 
 
 
………………………………………..                         ……………………………………… 
          Kamil Pavliš                                                                   Stanislava Vaněčková 
      místostarosta obce                                                                    starostka obce 
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Zápis č. 21 
 
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného  
dne 17.10.2013 obsahuje celkem 16 listů, přičemž: 
 
 
 
SAMOTNÝ ZÁPIS                                                  –       6   LISTŮ 
VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ                                   –       1   LIST 
NÁVRH VÝSLEDKŮ PROJEDNÁVÁNÍ              –       3  LISTY 
PREZENČNÍ LISTINA                                            –       1  LIST 
ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ                                     –       3  LISTY 
POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO                   –      1  LIST 
SEZNAM LISTIN V ZÁPISE                                  –      1  LIST   
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