ROK 2019

Zápisy do kroniky za rok 2019
1. Významné světové události
Brexit
Pro rok 2019 byl naplánován odchod Velké Británie z Evropské unie tzv. brexit. Pro nejednotnost
názorů ve sněmovně byl brexit odložen na rok 2020
Požár Notre Dam v Paříži
15. dubna ve večerních hodinách začala hořet katedrál Notre-Dame v Paříži. Oheň napáchal velké
škody. Zatím se neví, jak budou uchopeny práce při opravách na historické památce.
Evropské volby
Mezi 23. a 26. květnem lidé z celé Evropské unie vyrazili k volebním urnám. Účast byla 50,95 % –
nejvyšší od roku 1994. Nejvíce ze 750 křesel získala frakce Evropská lidová strana (182).
Následovala jí frakce Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (153). Tyto dvě strany ale
poprvé po 40 letech nezískaly většinu. Nejvíce posílily třetí liberální a pátá nacionalistická frakce.
V menší míře pak také čtvrtá Zelení – Evropská svobodná aliance. V Česku vyhrálo ANO, druhá
byla ODS a třetí Piráti.

2. Významné celostátní události
V tomto roce probíhaly největší protivládní demonstrace od tzv. Sametové revoluce, tedy za
posledních 30 let. Demonstrovalo se jak v Praze tak i v jednotlivých regionech ČR. Největší
protestní shromáždění se konala v červnu a listopadu v Praze na Letné. Počet účastníků se
odhadoval na několik set tisíc lidí.. Cílem demonstrací bylo poukázat, nad čím bychom měli, jako
demokratická společnost, bdít a apel na větší angažovat ve veřejném životě. Organizátorem
demonstrací byl spolek Milion chvilek pro demokracii.

3. Obecní záležitosti
3.1 Rozpočet na rok
OZ schválilo schodkový rozpočet obce na rok 2019
Celkové příjmy
daňové
nedaňové
kapitálové
přijeté transfery

3 075,40
2 948,50
56,50
5,00
65,4

Skutečnost
3279,66
2883,4
94,16
47,7
254,4

Výdaje

3 427,00

3371,48

běžné výdaje
kapitaálové výdaje
splátka úvěru

3479,00
125,00
306,5

2780,9
284,10
306,48
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Z jednání obecního zastupitelstva
6.3.2019
– OZ odsouhlasilo prodej pozemku p.p.č. 562/2 k.ú. Šedivec panu Milanu Benešovi,
tr.bytem Rychnov na za cenu 30 Kč/m2. náklady spojené s prodejem hradí kupující.
- OZ schválilo smlouvu o dílo č. SOD/03/19/So mezi Obcí Šedivec a firmou VaK
Jablonné nad Orlicí na vypracování prováděcí dokumentace na rekonstrukci stávající
jednotné kanalizace v úseku mezi rodinným domem čp. 9 a čp. 65 s napojením do
kanalizace zrekonstruované v roce 2017 za cenu 60 tis.Kč bez DPH.
- OZ schválilo dar SDH Šedivec ve výši 20 000,- Kč na rok 2019.
- OZ bere na vědomí, že budova kostela a márnice bude zapsána na list vlastnictví Obce
Šedivec
- ZO schvaluje zapojení do projektu OrlickoÚstecko z nebe v objednávce 20 ks. Jedná se
o prezentační knihu obcí orlickoústecka.
4.9.2019
- OZ schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanoveném systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Vyhláška č.1/2019 - výňatek
Papír, plasty, nápojové kartony, sklo čiré, sklo barevné, kovy a jedlé oleje a tukysběrné nádoby jsou umístěny a sběrném místě u obecního úřadu Šedivec čp. 57
Plasty a nápojové kartony se sbírají odděleně prostřednictvím sběrných pytlů. Svoz
zajišťuje firma EKOLA České Libchavy. Rozpis termínů svozů na kalendářní rok je doručen
obecním úřadem do každé domácnosti a je zveřejněn na webových stráckách obce.
Stanoviště svozu jsou: Hasičská zbrojnice, u prodejny čp.62, u Lorenců čp. 11, u Pospíšilů
čp. 13, u Michaličků čp. 16
Biologický odpad rostlinného původu – k ukládání celoročně slouží velkoobjemový
kontejner označený nápisem BIO umístěný na pozemkové parcele č.346/2, kú Šedivec, u
ZD KLAS Nekoř.
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajištěn minimálně 2x za rok.
Sběr a svoz objemného odpadu zajišťuje Ekola Libchavy 2x za rok. Velkoobjemový
kontejner je umístěn u obecního úřadu Šedivec čp. 57..
Směsný komunální odpad – občané ukládájí do vlastních sběrných nádob (popelnice),
svoz Ekola České Libchavy středa 1x za 14 dní.
Nakládat se stavebním a demoličním odpadem pouze zákonným způsobem. Je možné
objednat velkoobjemový kontejner, přistaven a odvezen za úplatu.

3.2.

Bližší informace jsou umisťovány na webu obce.
-

OZ schvaluje prodej:
ppč 22/3 v kú Šedivec o výměře 199m2 za 30 Kč/m2 do SJM Karla a Marcely
Novotných Šedivec čp 7
ppč 79/3 v kú Šedivec o výměře 99m2 za 30 Kč/m2 do SJM Vladimír a Jana Pichnerovi
Šedivec čp 26
ppč 26/2 v kú Šedivec o výměře 563m2 za 30 Kč/m2 do SJM Petra a Petry Kaplanových
Šedivec čp 8
ppč 62/6 v kú Šedivec o výměře 587m2 za 30 Kč/m2 panu Jakub Pospíšil Šedivec čp 27
ppč 387/21 v kú Šedivec o výměře 52 za 30 Kč/m2 panu Jakub Ramba, Letohrad,
Požárníků 840
ppč 387/16 v kú Šedivec o výměře 58m2 za 30 Kč/m2 do SJM Jan Kaplan a Marta
Kaplanová Šedivec čp 31
OZ neschválilo záměr prodeje ppč 27 a 28/6 v kú Šedivec paní Vlastě Hráčkové Šedivec
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čp 53
-

OZ schválilo Smlouvu o dílo s firmou ENRETA s.r.o., Pardubickána terénní úpravy na
pozemkováých parcelách č. 62/3 a 62/2 v kú Šedivec (hřiště)

27.11.2019
OZ schválilo Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2019, kterou ruší OZV obce č, 1/2009
Požární řád obce
OZ schválilo prodej pozemku ppč 27 v kú Šedivec o výměře 774m2 za 30 Kč/m2
OZ schválilo OZV obce č.3/2019 o místním poplatku ze psůVýňatek – poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců, sazba 200,- Kč/rok/pes,
osvobození je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, držitel průkazu ZTP, ZTP/P
apod
OZ schválilo příkazní smlouvu s firmou Hudeček s.r.o. Husova 888, Ústí nad Orlicí na
výběrové řízení zhotovitele akce „Úpravy kanalizace mezi čp. 9 a 65“. Příkazní smlouva
byla podepsána 27.11.2019

4. Veřejný život, činnost spolků
9.2. – motoskijoring na louce za kravínem
2.3. – Hasičský ples
3.3. – Dětský karneval
30.4. – Čarodějnice
8.5. – Okrskové závody dobrovolných hasičů – v Šedivci se konaly poprvé v historii
9.6. – Dětský den na hřišti
17.8. – Pouť + fotbálek + posezení
8.12. – Mikulášská nadílka – poprvé pořádaná pod přístřeškem na hřišti, instalace Betlému, vánoční
stromeček

5. Výstavba, doprava, spoje
Prodej rodinného domu:
Šedivec xx – Hybšovi – noví majitelé Anna Halbrštátová a Jan Kosek
Šedivec xx – Milena Krejsová
Šedivec 64 – „Bucheltovi“ – noví majitelé Soňa a Vojtěch Koskovi
Šedivec 45 – „Coufalovi“ – noví majitel Kožušníková

6. Obyvatelstvo
1.1.2019 – 201 obyvatel
Narození
27.2.2019 – Kopecký Vincent, jako třetí dítě, první syn manželům Heleně a Rudolfu Kopeckým
Šedivec 40
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11.3.2019 – Studený Jakub, Šedivec 37
16.9.2019 – Novotná Karolína, čtvrté dítě, první dcera manželům Marcele a Karlu Novotným
Šedivec 7
Sňatek

Rozvody
Úmrtí
24.10.2019 – Richtrová Jaroslava, Šedivec 46
29.12.2019 – Lorenc Václav, Šedivec 65
Přestěhování

Přistěhovaní
30.1.2019 Studená Terezie 29.3.1999, původní adresa: Králíky, Velké náměstí 5, nová adresa:
Šedivec čp. 37
18.9.2019 – Ramba Jakub nar. 6.10.1994 , původní adresa Letohrad, Požárníků 840, nová adresa
Šedivec 21
18.9.2019 – Hejzlarová Veronika nar. 20.8.1990, původní adresa Vysoké Mýto, nám. Naděje
774, nová adresa Šedivec 21
4.12.2019 – Kosek Vojtěch nar. 16.8.1990, původní Nekoř 184, nová Šedivec 64
4.12.2019 – Kosková Soňa nar. 20.6.1991, původní Jablonné n.O., Na Výsluní 383, nová
Šedivec 64
Odstěhovaní
16.9.2019 – Lorencová Věra nar. 21.9.1988, původní adresa Šedivec 61, nová adresa Sobkovice 89
7.10.2019 Coufalová Jaroslava nar. 10.9.1963, původní adresa Šedivec 45, nová adresa Letohrad,
FV Heka 812
1.10.2019 – Vencl \josef nar. 4.11.1986, původní adresa Šedivec 72, nová adresa Letohrad, U Dvora
665
k 31.12.2019
204 obyvatel

7. Počasí
Měsíc

prům.měs.
teplota °C

leden

-2,9

únor

0,1

Úhrn
srážek mm

Výška
sněhu mm

146,6

43

36,5

42
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březen

4,7

72,0

duben

8,8

25,2

květen

10,1

143,6

červen

19,6

55,1

červenec

17,7

31,2

srpen

18,4

131,7

září

12,8

78,6

říjen

9,7

66,4

listopad

6,0

63,7

2

prosinec

1,5

63,3

2

prům.roční
tepl. 8,87 °C

8

Celkem za
rok 913,9

Maximální teplota +31,6 °C byla naměřena dne 1.7.209, minimální teplota -15,6 °C dne 22.1.2019,
a maximální výška sněhu 43cm. V nedaleké Pastvinské přehradě byla naměřena nejteplejší voda
24,4 °C dne 27.6.2019 a maximální síla ledu dne 28.2.2019 -27 cm.
Celkový úhrn srážek 913,9 mm byl výrazně vyšší než rok 2018 s 615,5 mm a vyšší i než
dlouhodobý průměr 838 mm. Průměrná roční teplota byla výrazně nad dlouhodobým průměrem
7,15 °C.

