
Zápis č. 24 
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, 

konaného dne 20.3.2014 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou 

 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek akce „Kanalizační přípojky Hradec nad 

Svitavou“ 

3) Celoroční hospodaření Obec Hradec nad Svitavou za rok 2013  

4) Diskuse 

5) Závěr 

 

 

Začátek: 17.00 hod 

 

 

Bod 1/ zahájení 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila 24. zasedání Zastupitelstva obce Hradec  

nad  Svitavou.  

 

Přítomní zastupitelé dle prezence : Ing. Josef Čepička, Jana Klouparová, Stanislava Vaněčková, 

                                                            Karel Nečas, Kamil Pavliš, Jan Švrčina, Bc.Martin Pavliš,        

                                                            MUDr.Zdeňka Štefková, Miroslav Vítek, Milouš Růžička,  

                                                            Ing.Vladimír Vybíhal                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Omluveni : Milan Vybíhal, Pavlína Ducháčková a Lukáš Zedník 

Neomluven: Jaroslav Neděla  

Zapisovatelkou pověřena: Michaela Nečasová 

Dle počtu přítomných zastupitelů 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 ) 

 

1d)Usnesení: 

zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:    

                                                                     Ing.Josef Čepička                                     ( 10 – 0 – 0 ) 

                                                                     MUDr.Zdeňka Štefková                           ( 10 – 0 – 0 ) 

 

Zápis z 23.zasedání ZO byl řádně ověřen, nebyly k němu podány žádné námitky a je k nahlédnutí   

u zapisovatelky.  

 

V 17:08hod přichází na jednání pan Miroslav Vítek. 

 

Starostka navrhuje schválit program dnešního jednání. 



1e) Usnesení:   

ZO schvaluje program 24. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou.          ( 10 – 0 – 1 ) 
 

 

Bod  2/ Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek akce „Kanalizační přípojky  

            Hradec nad Svitavou“ 
Hodnotící komise předkládá Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Kanalizační přípojky 

Hradec nad Svitavou“. Nejvýhodnější podanou nabídku s nejnižší cenou podala firma Akvamont 

s.r.o..  

2) Usnesení: 

ZO schvaluje zhotovitele na akci: „Kanalizační přípojky Hradec nad Svitavou“ firmu 

Akvamont s.r.o., Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 Svitavy, která vzešla z výběrového řízení jako 

nejvýhodnější.                                                                                                                       ( 11 – 0 – 0 ) 

 

 

Bod  3/ Celoroční hospodaření Obce Hradec nad Svitavou za rok 2013  
Předkládáme ke schválení Celoroční hospodaření Obce Hradec nad Svitavou a závěrečný účet obce  

za rok 2013 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Předseda finančního výboru 

Ing.Čepička vysvětluje zprávu o celoročním hospodaření obce. 

3) Usnesení: 

ZO schvaluje Celoroční hospodaření Obce Hradec nad Svitavou a závěrečný účet obce za rok 

2013 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad. 

                                                                                                                                               ( 10 – 0 – 1 ) 

 

Bod 4/ Diskuse 

Starostka obce informuje členy zastupitelstva  

 probíhajících pracích na zateplování základní školy a vícepracích  

 o dodatečně podaných žádostech z řad občanů o zhotovení kanalizačních přípojek za paušální 

částku  

       10 tis Kč, na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse, jejichž závěrem byl návrh na poskytnutí 

příspěvků 

 

V 17:48 hod odchází z jednání Ing.Vladimír Vybíhal. 

 

4) Usnesení 

ZO schvaluje poskytování příspěvků na dostavbu domovních kanalizačních přípojek u žádosti 

dodatečně podaných.                                                                                                            ( 10 – 0 – 0 ) 

 

p.Hujíček 

- proč je tak vysoká částka za poplatek komunálního odpadu 

- jak je možné, že výše za stočné pro rok 2014 je ve výši 42,20  

 

Starostka odpovídá, že poplatek za odvoz odpadu je ve stejné výši jako v loňském roce. Roky předešlé 

se poplatek nezvyšoval, a obec doplácela firmě LIKO a.s. na jednoho poplatníka až 86,-Kč ze svého 

rozpočtu. V roce 2013 už částka za odvoz od firmy LIKO a.s. přesáhla 600,-Kč a poplatek byl 

jednorázově navýšen. Samozřejmě může být poplatek nižší nebo vůbec žádný a všechny výdaje za 

odvoz odpadu hrazeny z obecního rozpočtu, ale potom by nebylo možné dělat v obci takové obrovské 

investice a přitom mít na účtu obce ušetřeno 20 mil.Kč. Chápu, že vybírání poplatků a výše stočného 

je velice nepopulární. U ceny stočného jsme fixně vázáni dotací, náš poskytovatel dotace nám určuje 

výši stočného na dobu 10ti let. 

 

Ing.Čepička 

- podmínkou dotace je také stanovení ceny stočného s ohledem na pořizovací a provozní 

náklady, oproti financování formou úvěru nemusí obec prostředky vracet, ale zůstávají ji a 

může je použít na další rozvoj kanalizace v obci 



 

Ing.Čepička 

- podmínkou dotace je, řídit se provozními náklady, přičemž část jich vybereme od občanů a 

zbytek zůstává na provoz a rozšiřování kanalizace 

 

Starostka obce dále informuje 

 o schválené žádosti o dotaci na vybavení školní jídelny od MAS Svitavy  

 o podepsané smlouvě s firmou Vodní zdroje Chrudim s.r.o. a předání podkladů 

k dotaci  

       na Průzkumný vrt, kde je ve smlouvě ošetřeno, že při neobdržení dotace nedojde 

k realizaci  

 již začátkem ledna byla podána žádost o dotaci na chodník v horní části obce, ale 

dodnes jsme neobdrželi žádné rozhodnutí 

 počátkem měsíce května odjíždí 5 představitelů obce na družbu do Německa 

 

 

 

 

 

 

Bod 5/ Závěr 
Vzhledem k tomu, že se program dnešního zasedání ZO vyčerpal a nikdo již nemá žádné připomínky, 

dotazy nebo návrhy, starostka obce jednání v 18:00 hod ukončila.  

 

 

V Hradci nad Svitavou 20.3.2014 

 

 

 

 

 

Zapsala: Michaela Nečasová                                        …………………………………………… 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

                               Ing.Josef Čepička                              …………………………………………… 

                                       

                                MUDr.Zdeňka Štefková                  ………………………………...………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                         ……………………………………… 

          Kamil Pavliš                                                                   Stanislava Vaněčková 

      místostarosta obce                                                                    starostka obce 

 



 

Výsledky projednání 24. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou,  

konaného 20.3.2014 

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

 

1a)   Hlasování veřejné. 

1b)   Rozpravu ke každému bodu zvlášť. 

1c)   Návrhovou komisi ve složení : Bc.Martin Pavliš, Milouš Růžička a Kamil Pavliš. 

1d)   Ověřovatelé zápisu: Ing.Josef Čepička a MUDr.Zdeňka Štefková. 

1e)   Program 24. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou. 

2)     Zhotovitele na akci: „Kanalizační přípojky Hradec nad Svitavou“ firmu Akvamont s.r.o., Hlavní 

426/4, Lačnov, 568 02 Svitavy, která vzešla z výběrového řízení jako nejvýhodnější.     

3)     Celoroční hospodaření Obce Hradec nad Svitavou a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně 

zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.     

4)      Poskytování příspěvků na dostavbu domovních kanalizačních přípojek u žádosti dodatečně 

podaných.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

V Hradci nad Svitavou dne 20.3.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                         ……………………………………… 

          Kamil Pavliš                                                                   Stanislava Vaněčková 

      místostarosta obce                                                                    starostka obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis č. 24 

 

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného  

dne 20.3.2014 obsahuje celkem  9 listů, přičemž: 

 

 

 

SAMOTNÝ ZÁPIS                                                  –       3  LISTŮ 

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ                                   –       1   LIST 

NÁVRH VÝSLEDKŮ PROJEDNÁVÁNÍ              –       1  LISTY 

PREZENČNÍ LISTINA                                            –       1  LIST 

ZÁZNAM O HLASOVÁNÍ                                     –       1  LISTY 

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO                   –      1  LIST 

SEZNAM LISTIN V ZÁPISE                                  –      1  LIST   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


