Obec Sudislav nad Orlicí
Sudislav nad Orlicí 65, 562 01

http://www.sudislav.cz

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sudislav nad Orlicí
Číslo zápisu: 6
ze dne: 15.11.2021
Zastupitelé: Ivo Doležal, Tomáš Dostál, David Horáček, Jan Kříž, Alena Kubasová, Zdeněk
Novák, Marek Veselý
Omluvení: Tomáš Dostál
Nepřítomni členové: ne
Hosté: 1 (účetní)
Schválený program:


















Rozpočtové opatření č. 4.
Finanční dar SDH Sudislav nad Orlicí.
Dotační smlouva pro SDH na opravu automobilu.
Nákup 2 ks vycházkové uniformy pro členy SDH.
Nákup a instalace vitrín úřední desky obce.
Plná moc ve věci zástupčího oprávnění zmocněnci Marcele Nekvapilové.
Finanční dar Mateřské škole při ZŠ a MŠ Jehnědí.
1. veřejné projedání ÚP obce.
Odkup části pozemku p.č. 1174 k.ú. Sudislav nad Orlicí.
Kalendáře pro rok 2022.
Zimní údržba.
Odpadové hospodářství na rok 2022.
Oplocenka na novou výsadbu lesního porostu.
Restaurování sochy sv. Václava.
Potrubí u požární nádrže.
Zahradní domek na nářadí.
Plán POV 2022.

Jednání zastupitelstva:

- Zastupitelstvo vzalo na vědomí termín 1. veřejného projedání ÚP obce.
- Zastupitelstvo projednalo odkup části pozemku p.č. 1174 k.ú. Sudislav nad Orlicí
a výhled opravy pro zpevnění dle žádosti zájemců o pozemeky 78/1 a 78/2.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí realizaci kalendářů pro rok 2022 objednávkou
u ROT.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí smlouvu o provádění zimní údržby s dodavatelem
Ing. Monika Gironi.
- Zastupitelstvo projednalo režim odpadového hospodářství na rok 2022. Ekola nabízí
očipování popelnic pro směsný odpad.
- Zastupitelstvo projednalo nákup oplocenky na novou výsadbu lesního porostu po
těžbě stromů napadeného kůrovcem. Zajistí Jan Kříž.
- Zastupitelstvo projednalo restaurování sochy sv. Václava - dle nabídky s dotací
z PaK - plán 2022.
- Zastupitelstvo projednalo výměnu (opravu) potrubí u požární nádrže pro odvod
srážkové vody - plán 2022.
- Zastupitelstvo projednalo nákup a instalaci zahradního domku na nářadí u požární
nádrže - plán 2022.
- Zastupitelstvo projednalo plán POV 2022.
Usnesení zastupitelstva. Průběh hlasování od prvního návrhu a veřejně - zdvižením ruky.
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Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4, které je přílohou zápisu.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar v částce 14.000,- pro SDH Sudislav nad
Orlicí.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021, č.
OKŘ/21/74914 - tj. dotace na opravu automobilu SDH.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje nákup dvou kusů vycházkových uniforem pro členy SDH
Sudislav nad Orlicí dle nabídky č. 722430259 v celkové ceně 11.744 Kč.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje nákup a instalaci vitrín úřední desky obce. Provedení
bude posouzeno dle předložených nabídek.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje plnou moc ve věci zástupčího oprávnění zmocněnci
Marcele Nekvapilové, který spolu se starostou obce a dalším pověřeným členem
zastupitelstva (místostarostu) povedou jednaní o smlouvě o zemědělském pachtu
se Zemědělským obchodním družstvem Zálší se sídlem Zálší č.p. 58 565 01
Choceň, IČ: 00131725 ve vlastnictví obce, zapsaných na LV 10001, k.ú. Sudislav
nad Orlicí.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar Mateřské škole při ZŠ a MŠ Jehnědí, a to v
částce 4.000,- Kč.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0

Ověřovatel: Marek Veselý

Ověřovatel: Ivo Doležal

Starosta: David Horáček
Zapsal:

David Horáček Dne: 19.11.2021

Vyvěšeno dne: 22.11.2021
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