Usnesení
2. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 5. 12. 2014 v 19:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 2. zasedání ZO
2. volí návrhovou komisi: Miroslav Chaloupka, Petr Löffelmann
3. určuje ověřovatele zápisu: Bohuslav Brož, Růžena Haasová
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 1. ustavujícího zasedání ZO ze dne 5.11. 2014;
5. schvaluje rozpočtové opatření obce Svéradice č. 3 roku 2014;
6. schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu s firmou
Pražská plynárenská a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37 PSČ 110 00
platnou na období 1.1.2015 - 31.12.2015 ve výši 755 Kč/MWh - zálohová platba ve výši
25.000 Kč měsíčně a pověřuje starostu obce podpisem;
7. schvaluje "Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl" č.
VP_2014_202214, mezi Obcí Svéradice a firmou OSA, z.s., Čs. armády 20, 16056 Praha
6 - Bubeneč na pořádání hudební akce dne 18.10.2014 a pověřuje starostu obce
podpisem;
8. schvaluje uzavření "Smlouvy o spolupráci" mezi Obcí Svéradice a firmou Seznam.cz,
a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00 a pověřuje starostu obce
podpisem;
9. schvaluje "Pojistnou smlouvu o komplexním pojištění vozidla" č. 6307816108 u
pojišťovny KOOPERATIVA týkající se malotraktoru John Deere X305R v roční výši 537
Kč;
10. schvaluje pravidla rozpočtového provizória na rok 2015; Obec Svéradice bude hradit
pouze platby základních provozních výdajů nutných k zajištění plynulosti hospodaření
obce a výdajů, které jsou smluvně podloženy nebo byly projednány v zastupitelstvu obce;
11. schvaluje Dodatek č.1 k licenční smlouvě 901/2008 mezi Obcí Svéradice a firmou
GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, týkající se instalace modulárního
informačního systému MISYS a pověřuje starostu obce podpisem;
12. schvaluje následující smlouvy mezi obcí Svéradice a firmou ASEKOL s.r.o. se sídlem
Praha 4. Československého exilu 2062/8, PSČ 143 00:
a) Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
b) Smlouva o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování
elektrozařízení
a pověřuje starostu obce jejich podpisem;
13. souhlasí s uzavřením Mateřské školky v době vánočních prázdnin a to od pondělí
22.12.2014 do pátku 2.1.2015;
14. souhlasí s vyplacením finanční odměny ze státních prostředků pro ředitelku MŠ
Svéradice, paní Naďě Klasové ve výši 12.000 Kč a 729 Kč (33 051) za měsíc listopad
2014 a ve výši 18.000 Kč za měsíc prosinec 2014;

15. schvaluje na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní, odkup pozemků parcelní číslo
596/1 (50 m²), 597/1 (377 m²), 598 (18 m²) a 600 (433 m²) v katastrálním území
Svéradice od paní Jitky Krlišové, bytem Komenského 951, 341 01 Horažďovice za
vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 30 Kč/ m² a pověřuje starostu obce
vypracováním kupní smlouvy a jejím podpisem;
16. souhlasí s příležitostným poskytováním bezplatné služby občanům obce, spočívající v
sekání travnatých ploch pozemků v jejich vlastnictví, pokud je to odůvodněno věkem,
zdravotním stavem nebo sociální situací občana. Na tuto službu není právní nárok. O
splnění podmínek pro poskytnutí této služby rozhoduje starosta obce a zastupitelstvo jej
tímto pověřuje právními jednáními při plnění těchto úkolů;
17. bere na vědomí finanční příspěvek na r. 2015 pro SDH Svéradice na zakoupení
hasičského vybavení pro žáky a muže na hasičské soutěže ve výši 5.000 Kč s tím, že
tato částka bude zahrnuta v rozpočtu na r.2015;
18. schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty ve výši 7.500 Kč, předsedů
finančního a kontrolního výboru ve výši 800 Kč, členům kontrolního a finančního výboru
ve výši 400 Kč, členům zastupitelstva ve výši 380 Kč - platnost od 1.12.2014;
19. schvaluje finanční příspěvek pro Dětský domov Oselce na r. 2014 ve výši 1.000 Kč a
pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy;
20. schvaluje zpětně pronájemci Hospody u Turků paní Haně Kvasničkové, prominutí
úhrady nájmu za sál KD ve výši 2500 Kč za pořádání zábavy dne 29.11.2014;
21. schvaluje prominutí úhrady nájmu sálu Kulturního domu místním sdružením - SDH,
Mysliveckému sdružení, Fotbalovému klubu a Svazu žen za pořádání plesů v sezóně
2014/2015;
22. jmenuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně - Blanka Vlčková, členové - Anna
Hokrová a a Růžena Haasová;
23. schvaluje záměr odprodeje pozemků parcelní číslo 2793/4 o výměře 176 m², p.č. 81/2 o
výměře 54 m², část parcely č. 2793/1 o výměře cca 45 m² a pronájem části parcely č.
2793/1 o výměře 117 m²;
24. schvaluje Nájemní smlouvu na byt pro paní Ludmilu Hausnerovou na období od
1.1.2015 - 31.12.2015 za stejných podmínek jako v roce 2014;
25. projednalo žádost základní organizace Svazu zdravotně postižených Horažďovice o
finanční příspěvek a k dalšímu projednání pověřuje starostu obce zjištěním bližších
informací;
26. schvaluje Smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby "Výstavba polní cesty HPC 4
v k.ú. Svéradice" mezi Státním pozemkovým úřadem, pobočka Klatovy a Obcí Svéradice
a pověřuje starostu obce podpisem;
27. schvaluje navýšení roční odměny kronikáři obce p. Miroslavu Chaloupkovi ze
současných 3.000 Kč na 4.000 Kč s tím, že budou čtvrtletně předkládány podklady pro
zápisy do kroniky;
28. schvaluje dodatek k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu týkajícího se článku 6 - osvobození a úlevy: písmeno d) fyzická osoba
dlouhodobě hospitalizovaná v léčebních ústavech a to nejméně po dobu jednoho roku
(na základě potvrzení ústavu - léčebny) - platnost od 1.1.2015;
29. bere na vědomí záměr obce realizovat ve volebním období 2014-2018 tyto akce:
- rekonstrukce hráze a odbahnění Mlýnského rybníka
- výstavba nových fotbalových kabin a multifunkčního hřiště
- revitalizace vrchu "Kostelík" a opravu kostela sv. Bartoloměje

- další etapy rekonstrukce Mateřské školy
- elektrofikace kaple sv. Anny
30. bere na vědomí "Protokoly o zkoušce" od firmy LABTECH s.r.o., Hygienická laboratoř
Klatovy: č. B 15997/2014 (místo odběru Svéradice čp. 127 RD - pitná voda), č. B
16467/2014 (místo odběru Svéradice , vodojem - voda pitná) a č. B 17328/2014 (místo
odběru Svéradice,VKV - odpadní voda);
31. bere na vědomí provedení ochranné deratizace kanalizačního řádu firmou DDD servis
Nejdek, středisko Horažďovice z důvodu zvýšeného výskytu krys a potkanů;
32. schvaluje "Pachtovní smlouvu č. 135/2014" mezi Obcí Svéradice a Výrobně-obchodním
družstvem Svéradice, se sídlem Svéradice, 341 01 Horažďovice na propachtování
pozemků (viz příloha) s tím, že výpovědní lhůta této smlouvy bude snížena na dva roky po úpravě pověřuje starostu obce podpisem;
33. rozhodlo o dočasném snížení zálohové platby na teplo (plynové topení) pronájemci
"Hospody u Turků" paní Haně Kvasničkové, bytem Čečelovice 62, 388 01 Blatná, z
částky 3000 Kč na 1500 Kč měsíčně a to na období 1.1.2014 - 31.3.2015;

ověřil:

Bohuslav Brož

ověřil:

Růžena Haasová

...............................................
Václav Dušek - starosta obce

