Usnesení
8. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 23.10.2015 ve 19:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 8. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Löffelmann Petr a Brož Bohuslav;
3. určuje ověřovatele zápisu: Vlčková Blanka a Haasová Růžena;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení ze 7. zasedání ZO ze dne 20.8.2015;
5. schvaluje rozpočtové opatření obce Svéradice č. 3/2015;
6. schvaluje kupní smlouvu mezi Zemědělským družstvem Velký Bor se sídlem č.p. 114,
341 01 Velký Bor, jako prodávajícím a Obcí Svéradice, jako kupujícím, jejímž předmětem
je koupě parcely p.č. 2790/18 (vodní plocha - 57 m²) v k.ú. Svéradice za cenu 40 Kč/m²
a pověřuje starostu obce podpisem;
7. schvaluje prodej pozemku p.č. 2793/5 o výměře 54 m² (ostatní plocha) v k.ú. Svéradice
ve vlastnictví Obce Svéradice, paní Boženě Švejnochové, Dr. M.Horákové 1708,
Budějovické předměstí, 397 01 Písek za cenu 40 Kč/m² a pověřuje starostu obce
vypracováním kupní smlouvy a jejím podpisem;
8. bere na vědomí připravovanou směnu části pozemku p.č. 3451 (dle geom. plánu p.č.
3451/2), orná půda o výměře 129 m² ve vlastnictví Obce Svéradice za stejnou část
pozemku p.č. 3452 (dle geom. plánu p.č. 3452/2), orná půda o výměře 129 m² ve
vlastnictví firmy NIKA s.r.o., Suchohrdelská 3497/24, 669 02 Znojmo; směnná smlouva
bude uzavřena až firma NIKA odstraní právní zatíženost na nově vzniklé parcele 3452/2;
9. schvaluje uzavření "Smluv o dílo" mezi objednavatelem, Obcí Svéradice a zhotoviteli p.
Jiřím Renčem, Slatina 65, 341 01 Horažďovice a Lukášem Chaloupkou, Slatina 31, 341
01 Horažďovice na úklid sněhu v zimním období a to od 1.11.2015 do 31.3.2016 za
stejných podmínek jako v minulém období a pověřuje starostu obce podpisy;
10. ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu obce Svéradice a na základě žádosti o dotaci
schvaluje dotaci z rozpočtu obce Svéradice na r. 2015 pro PRÁCHEŇSKO z.s.p.o. ve
výši 9.000 Kč na pořízení mobilního pódia pro obce Prácheňska a současně schvaluje
příslušnou veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Svéradice a Prácheňskem z.s.p.o.,
zastoupeným předsedou ing. Michaelem Formanem;
11. schvaluje předloženou dokumentaci firmou FARMA ELIÁŠ s.r.o., Svéradice 46, 341 01
Horažďovice na akci "Novostavba skladu sena na p.č. 3001" ;
12. revokuje druhou část usnesení č. 14 ze 7. zasedání zastupitelstva z 20.8.2015, jež se
týká jmenování nové kronikářky obce, tehdy odsouhlasené s platností od 1.9.2015; nově
ZO jmenuje paní Jindřišku Dolákovou novou kronikářskou obce s platností od 1.1.2016;
13. schvaluje záměr uzavřít "Pachtovní smlouvu na rybníky" (Rybníček - p.č. 4074,
Čekanec - p.č. 4047, Hasičská nádrž - p.č. 2790/14 a 2790/15) mezi propachtovatelem,
Obcí Svéradice a pachtýřem, sdružením Svéradická ryba, IČ 22843248 se sídlem
Svéradice čp. 48;

14. schvaluje finanční příspěvek pro Dětský domov Nepomuk, rodinná skupina Oselce, ve
výši 1.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy;
15. bere na vědomí následující "Protokoly o zkoušce" od firmy LABTECH s.r.o., Hygienická
laboratoř Klatovy: č. B 12483/2015 (místo odběru Svéradice, vodojem - pitná voda) a č.
B 13563/2015 (místo odběru Svéradice - odpadní voda);
16. bere na vědomí souhlas manželů Kačerových, trvalým bydlištěm Kamenný Přívoz 239,
se stavbou na cizím pozemku - položení el. vedení pro novou větev veřejného osvětlení k
popisnému číslu 156;
17. bere na vědomí žádost paní Aleny Chlandové, Svéradice 130 o vybudování nového
sloupu veřejného osvětlení mezi popisnými čísly 121 (Soukup Vlasta) a 130 (Alena
Chlandová) s tím, že do příštího zasedání ZO prověří, zda instalace nového světla je
opravdu nutná;
18. bere na vědomí "Protokol" firmy Kahuda Karel, Karlovy Vary, o provedené technické
prohlídce sportovního zařízení a dětských herních prvků v objektu dětského hřiště v
areálu fotbalového hřiště a zavazuje se odstranit zjištěné závady;
19. bere na vědomí žádost Výrobně-obchodního družstva Svéradice na odkoupení pozemků
v k.ú. Svéradice, ve vlastnictví obce Svéradice, p.č. 3748, 3749 a st. 258 s tím, že
rozhodnutí přesouvá na příští zasedání zastupitelstva;
20. doplňuje usnesení č.9 z 26. zasedání ZO ze dne 13.6.2014 o následující větu: po
zaměření pozemku 2793/1 vznikla nová parcela č. 2793/7 o výměře 34 m² a ta bude
předmětem kupní smlouvy mezi Obcí Svéradice a manžely Šimánkovými, bytem
Blatenská 769, 341 01 Horažďovice;
21. schvaluje cenovou nabídku Jitky Melmerové, ROZPOČTY STAVEB, Pražská 884/II, 379
01 Třeboň, na vypracování rozpočtu, soupisu prací a dodávek pro výběr zhotovitele na
akci "Stavební úpravy kabin" ve výši 28.000 Kč bez DPH;
22. schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek za odpady a vodné v celkové výši 21.010
Kč - viz příloha;

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

........................................................
Blanka Vlčková
ověřovatel zápisu

........................................................
Růžena Haasová
ověřovatel zápisu

