ROK 2018

Zápisy do kroniky za rok 2018
1. Významné světové události
2. Významné celostátní události
V lednu 2018 proběhly prezidentské volby v ČR.
1.kolo voleb 12.1. – 13.1.2018, 2.kolo voleb 26.-27.1. Zvolen byl opět Miloš Zeman. Na druhém
místě se umístil Jiří Drahoš.
28.10.2018 – oslavy 100 let od vzniku Československa.

3. Obecní záležitosti
3.1 Rozpočet na rok
Celkové příjmy
daňové
nedaňové
kapitálové
dotace

Rozpočet
2 880,7
2 754,9
32,0
10,0
83,8

Skutečnost ke 31.12.2018
3 055,5
2 710,8
60,8

Výdaje
běžné výdaje
kapitálové

3 064,0
1 904,0
1 160,0

3 411,9
1 926,9
1 484,9

283,8

V 2018 zbudován přístřešek na hřišti v hodnotě 1 068 738,-Kč
Připojení kanalizace Šedivec na čističku odpadních vod v Letohradě.
21.2.2018 OZ schválilo:
Žádost Richarda Mareše, tr.bytem A Hanuše 138, Jablonné nad Orlicí o umístění optických kabelů
vč. výkopových prací na ppč. 636, 679 a 678 v ků. Šedivec
25.4.2018 OZ schválilo a následně byla uzavřena dohoda o vytvoření společného školského obvodu
obce Šedivec
a) s Obcí Nekoř pro zajištění podmínek plnění povinné předškolní a školní docházky 1.-5. ročníku
dětí s místem trvalého bydliště v Šedivci. Obec Nekoř je zřizovatelem Základní školy Nekoř 143 a
Mateřské školy Nekoř 308.
b) s Městem Letohrad pro zajištění podmínek plnění povinné školní docházky pdo druhý stupeň
základní školy. Město Letohrad je zřizovatelem Základní školy U Dvora 745.
20.6.2018 OZ schválilo:
- smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na stavbu krytého přístřešku na
dětském hřišti ve výši 170 000,- Kč
V 09/2018 byla uzavřena smlouva o provozování vodohospodářského majetku (kanalizace) mezi
Obcí Šedivec (vlastník majetku) a firmou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
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(provozovatel).
19.9.2018 OZ schválilo kupní smlouvu na pozemkovou parcelu č. 359/1 v ků Šedivec mezi Obcí
Šedivec (jako kupující) a společnými vlastníky Karlem Novotným čp. 7 (prodáváající), Martinem
Novotným, Líšnice 294 (prodávající) a Jaromírem Motyčkou (Sedivec 39 (prodávající)
31.10.2018 – ustanovující veřejné zasedání obecního zastupitelstva Šedivec
Ve volbách konaných ve dnech 5.-6.10.2018 byli zvoleni na volební období roku 2018 – 2022 tito
členové:
Jan Faltus čp.75
Chvosta Miroslav čp. 55
Bc. Martin Lorenc čp. 76
Mgr. Petr Malý čp. 10
Michalička Libor čp. 16
Mgr. Motyčková Pavla čp. 35
Novotný Karel čp. 7
- Složili slib členů zastupitelstva Obce Šedivec: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na
svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Šedivec a
jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. (§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb. O obcích, v platném znění.
- Tajným hlasováním byl neuvolněným starostou jednomyslně zvolen Bc, Martin Lorenc a
neuvolněným místostarostou jednomyslně zvolen Karel Novotný.
- Dále byl zvolen:
Předseda finančního výboru – Mgr. Petr Malý
Členové – Eva Ciencialová a Jan Kaplan
Předseda kontrolního výboru – Miroslav Chvosta
Členové – Jan Faltus a Libor Michalička
Předseda kulturní a sociální komise – Mgr. Pavla Motyčková
Členové – Tereza Adamcová a Bc. Milena Lorencová
- Nové OZ schválilo Jednací řád obecního zastupitelstva v Šedivci na období 2018 - 2022
12.12.2018 OZ schálilo:
- poskytnutí mimořádného investičního členského příspěvku Sdružení obcí Orlicko ve výši 52 800,Kč na výkup pozemků v ků Šedivec dotčených budoucí výstavbou cyklostezky Letohrad – Šedivec
– Nekoř
- zřízení věcného práva služebnosti na pozemkových parcelách č. 381 a 575 v ků Šedivec, kdy
oprávněným ve služebnosti bude firma Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
- v souladu s § 102 odst. 2, písm. A) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových změn v následujícím rozsahu:
a) do výšeb50000,- Kč uvnitř schváleného rozpočtu, aniž by se zvýšil celkový rozpočet
b)v částkách vyšších může starost obce samostatně provádět jen v případech:
- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
- Kdy zapojení výdaje nutně vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možnách škod, dále, jeli včasné provedení úhrady
vázáno na penalizaci a dopady s penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady
- Úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schálení rozpočtové změny je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován
- - OZ si vyhrazuje právo na informaci a zdůvodnění o každé rozpočtové změně provedené
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-

v kompetenci starosty na nejbližším zasedání OZ.
Pronájem budovy bývalé prodejny čp. 62 za cenu 2000,- Kč za měsíc včetně energií panu
Martinu Novotnému, Líšnice 294 (jako sklad květin) a to od 1.1.2019 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou.

4. Veřejný život, činnost spolků
3.3. – Hasičský ples
4.3. – Dětský maškarní
30.4. – Pálení čarodějnic
10.6. – Dětský den na hřišti
18.8. – Pouť a tradiční fotbálek na hřišti
19.8.2018 – závody ve sprintu na státní silnici č. 11 od křižovatky se silnicí č. 360 směr Bredůvka
Květen – srpen – výstavba kruhového objezdu na místo křižovatky státní silnice č.11 (Praha –
Ostrava) a silnice č. 360 (Litomyšl – Pastviny)
Květen – červen – postaven přístřešek na hřišti
19.8.- šedivská pouť, v sobotu 18.8. velmi milé posezení na hřišti, opékání prasete, hudba - kdo si
přinesl hudební nástroj byl vítán: Marta Drastichová (akordeon), Petr Malý (housle), Josef Vencl
(kytara). Takováto zábava z vlstních zdrojů je velmi milá, dnes se už málokde vidí.
9.12. – Mikulášská nadílka

5. Výstavba, doprava, spoje
6. Obyvatelstvo
1.1.2018 – 206 obyvatel
Narození
15.3.2018 – Motyčka Štěpán třetí dítě, druhý syn manželům Pavlíně a Milanu Motyčkovým
Šedivec 35
24.4.2018 – Ringelová Lucie, rodičům Lucie Lorencová a Miloslav Ringel Šedivec 76
Sňatek

Rozvody
Úmrtí
2.3.2018 – Jaroslav Pospíšil nar 19.11.1925
10.3.2018 – Coufal Josef nar 11.11.1949, Šedivec 45
1.12.2018 – Adamec Josef nar. 17.4.1957, Šedivec 1
Přestěhování
9.5.2018 – Lucie Lorencová nar 28.4.1997, původně Šedivec 76, nově Šedivec 65
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Přistěhovaní
9.5.2018 – Ringel Miloslav nar 7.9.1982, původní adresa Česká Skalice, Nerudova 742, nová
Šedivec 65
17.10.2018 – Barnet Rostislav nar 14.9.1957, původní Hradec Králové, Slezszké předměstí,
Zemědělská 897/5, nová Šedivec 19
Odstěhovaní
10.1.2018 - Bucheltová Anna nar 18.9.1943, původní adresa Šedivec 64, nová Výprachtice 11
18.1.2018 – Skalický Miroslav nar 16.1.1999, původně Šedivec 51, nová adresa Náchod,
Brodská 619
25.6.2018 – Košťál Zdeněk nar 25.3.1964, původní adresa Šedivec 42 (hájenka), nová adresa
Charvátská nová ves, ul. Kap.Nálepky 673/18, Břeclav
17.12.2018 – Solivajs Richard nar. 10.1.1968- původní Šedivec 37, nová Frýdek Místek, Jana
Čapka 3098
24.9.2018 – Malečková Ilona nar. 5.5.1975, a František Maleček nar. 25.2.2009 původní
Šedivec 51, nová Letohrad, Divadelní 342

k 31.12.2018

201 obyvatel

7. Počasí
Rok 2018 – suchý rok
Měsíc

prům.měs.
teplota °C

leden

1,1

Úhrn
srážek mm

Výška
sněhu mm

80,4

19

únor

-3,5

14,0

9

březen

-0,8

22,2

10

duben

12,1

28,9

květen

15,5

70,8

červen

17,1

65,7

červenec

17,9

72,8

srpen

20,4

24,2

září

14,3

49,4

říjen

9,8

44,6

listopad

4,7

16,1

3

prosinec

-1,4

126,4

15

prům.roční
teplota
8,93°C

Celkem za
rok 615,5
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Maximální denní teplota 31,7°C byla naměřena dne 9.8.2018, minimální -15,4°C dne 4.3.2018
Nejteplejší voda v Pastvinské přehradě 25,7°C byla naměřena dne 4.8.2018, nejvyšší sněhová
pokrývka 19 cm dne 21.1.2018, nejsilnější led -27 cm dne 11.3.2018. Roční úhrn srážky 615.5mm
byl druhý nejnižší od roku 1977 – v roce 1983 napadlo 593,7mm srážek (dlouhodobý roční průměr
je 839mm). Roční průměrná teplota 8,93°C byla výrazně nad dlouhodobým průměrem 7,05°C.
Do poloviny ledna bylo bez sněhu. 15.1. silný vítr přivál sníh a následující den byly v médiích
hlášeny dopravní kolapsy. Již duben byl nezvykle suchý a horký. 16.6. v rádiu hlásili, že v okrese
Ústí nad Orlicí dosahují vodní toky (řeky, potoky) hranice sucha. 21.6. přišel konečně dlouho
očekávaný a životodárný déšť.
I přes sucho jsme v Šedivci měli překvapivě mimořádnou úrodu třešní, švestek, hrušek, jablek. Až
se stromy lámaly. Oproti loňskému roku, kdy nebylo ovoce vůbec. I drobného ovoce (rybíz,
angrešty..) bylo hojně, avšak vyschlé. Intenzivní až extremní kvetení lip mělo za výsledek velmi
dobrou snůšku medu. Trávníky jsou vypálené, hnědé jako v Řecku.
24.8. v 16,30h přišel dlouho očekávaný DĚŠŤ. Výraznější srážky nastaly až v prosinci.

