Usnesení
5. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 21.5.2015 ve 20:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 5. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Chaloupka Miroslav a Löffelmann Petr;
3. určuje ověřovatele zápisu: Brož Bohuslav a Korbel Jaroslav;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení ze 4. zasedání ZO ze dne 23.3.2015;
5. schvaluje rozpočtové opatření obce Svéradice č. 1/2015;
6. schvaluje "Směnnou smlouvu na nemovité věci" jejímž předmětem je směna pozemků
mezi Obcí Svéradice, vlastníkem pozemků v k.ú. Svéradice p.č. 2790/20 o výměře 307
m² (ostatní plocha), p.č. 2830/4 o výměře 291 m² (ostatní plocha) a panem Jakubem
Eliášem, bytem Svéradice 46, 341 01 Horažďovice, vlastníkem pozemků v k.ú.
Svéradice p.č. 2785/18 o výměře 62 m² (trvalý travní porost), p.č. 2785/28 o výměře 377
m² (trvalý travní porost) a pověřuje starostu obce jejím podpisem;
7. schvaluje odkoupení části pozemku v k.ú. Svéradice p.č. 2875 (ostatní plocha) o
výměře 36 m² od paní Ivany Böhmové, bytem Nádražní 334, 345 06 Kdyně za cenu 50
Kč/m² a pověřuje starostu vypracováním kupní smlouvy a jejím podpisem;
8. ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Svéradice schvaluje dotaci z rozpočtu Obce
Svéradice na r. 2015 pro Krajský úřad Plzeňského kraje ve výši 13.000 Kč na dopravní
obslužnost pro r. 2015 a současně schvaluje příslušnou "Smlouvu o poskytnutí dotace"
mezi obcí Svéradice a Plzeňským krajem zastoupeným hejtmanem p. Václavem Šlajsem
a pověřuje starostu obce podpisem;
9. schvaluje "Smlouvu o právu" mezi Obcí Svéradice a VOD Svéradice jejímž předmětem
je souhlas vlastníka pozemku p.č. 2480/23 v k.ú. Svéradice tj. obce Svéradice se stavbou
"Stavební úpravy dojírny - farma Svéradice" a pověřuje starostu obce podpisem.
10. schvaluje závěrečný účet DSO Radina za rok 2014 a souhlasí s hospodařením za rok
2014 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření ÚSC DSO Radina za rok 2014
zpracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje;
11. ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Svéradice schvaluje dotaci z rozpočtu Obce
Svéradice na r. 2015 pro ZO Českého svazu včelařů Horažďovice ve výši 1.500 Kč a
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Svéradice a Českým svazem
včelařů, z.o. Horažďovice, zastoupeným jednatelem MVDr. Václavem Doubkem a
pověřuje starostu obce podpisem;
12. schvaluje "Smlouvu o umístění elektrického zařízení pro stavbu "Babín, ranč - přípojka
NN" mezi Obcí Svéradice a p. Vlastimilem Kolářem, bytem Babín 5, 341 01 Horažďovice
a pověřuje starostu obce podpisem
13. bere na vědomí odstoupení současného kronikáře obce p. Miroslava Chaloupky z
funkce a jmenování nového kronikáře odkládá na příští zasedání zastupitelstva obce;

14. schvaluje Dohodu o ukončení "Smlouvy o umístění zařízení" mezi Obcí Svéradice a
firmou AITEX s.r.o. se sídlem Farského 656/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň k
datu 31.5.2015 a pověřuje starostu obce podpisem;
15. schvaluje "Systém náležité péče" Obce Svéradice uvádějící poprvé na vnitřní trh
vytěžené dřevo;
16. souhlasí s objížďkou
Komušín - Svéradice - Babín - Horažďovice - Horažďovice
Předměstí a opačně z důvodu uzavírky silnice Komušín-Horažďovice Předměstí a
opačně v sobotu dne 8. srpna 2015 na základě žádosti Automotoklubu Pačejov v AČR;
17. vydává souhlas se stavbou na cizím pozemku z důvodu vybudování vnější účelové
komunikace a vedení NN sítě a plynovodní přípojky na pozemku p.č. 4020 v k.ú.
Svéradice v rámci akce "Soubor staveb pro bydlení s hospodářským využitím objektů" stavebník Petr a Libuše Bednárikovi, Komenského 666, 341 01 Horažďovice;
18. schvaluje Dodatek č. 2 k "Nájemní smlouvě na byt" uzavřenou dne 27.11.2014 mezi
Obcí Svéradice a paní Zdeňkou Gajdáčovou, trvalé bydliště Na konečné 206/9, 415 01
Teplice, kterým se prodlužuje nájemní poměr o 3 měsíce a to od 1.6.2015 do 31.8.2015;
19. bere na vědomí "Protokol o zkoušce" od firmy LABTECH s.r.o., Hygienická laboratoř
Klatovy: č. B 4454/2015 (místo odběru Svéradice,VKV - odpadní voda);
20. na žádost ředitelky MŠ Svéradice paní Naďi Klasové, souhlasí s uzavřením Mateřské
školy Svéradice v období letních prázdnin a to od středy 1. července do pondělí 31.
srpna 2015. Provoz bude zahájen v úterý 1.9.2015, V době uzavření proběhne v
prostorách školy plánovaná rekonstrukce.
21. schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Svéradice a firmou RATKEN s.r.o. Pačejov,
zastoupenou jednatelem p. Josefem Čadou na prodej dřeva z obecních lesů za částku
94.074 Kč a pověřuje starostu podpisem;
22. schvaluje odprodej staré bubnové sekačky (rok výroby 1977) s příslušenstvím panu
Ladislavu Hlínovi, Svéradice čp.101, za zůstatkovou cenu 1000 Kč.

ověřil:

Brož Bohuslav

ověřil:

Korbel Jaroslav

.....................................................
Václav Dušek - starosta obce, v.r.

