Usnesení
10. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 18.12.2015 v 19:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 10. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Vlčková Blanka, Chaloupka Miroslav;
3. určuje ověřovatele zápisu: Šimánková Hanka, Brož Bohuslav;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 9. zasedání ZO ze dne 13.11.2015;
5. schvaluje rozpočtové opatření obce Svéradice č. 4 roku 2015;
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 1.1.2016 - 31.12.2016 ve výši 605 Kč/MWh - zálohová
platba ve výši 25.000 Kč/měsíčně a pověřuje starostu obce podpisem;
7. schvaluje pravidla rozpočtového provizória na r. 2016; 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;
8. doporučuje starostovi obce uzavřít novou "Nájemní smlouvu na byt" s paní
Ludmilu Hausnerovou na období od 1.1.2016 do 31.12.2016 s tím, že se oproti
roku 2015 snižuje měsíční výše zálohy na dodávku tepla a to z 1.500 Kč na 1.000
Kč;
9. doporučuje starostovi obce uzavřít smlouvu na pronájem bytu č.2 (3+1/I. kat.),
který se nachází v objektu KD Svéradice, s panem Martinem Heimlichem, bydliště
Velký Bor 49 a to na zkušební dobu 3 měsíce; od 1.1.2016 do 31.3.2016 za smluvní
nájemné 2000 Kč + služby spojené s užíváním bytu;
10.promíjí úhrady pronájmu sálu Kulturního domu místním sdružením - SDH,
Mysliveckému sdružení, Fotbalovému klubu a Svazu žen za pořádání plesů v
sezóně 2015/2016;
11.jmenuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně - Blanka Vlčková, členové
Anna Hokrová a Růžena Haasová;
12.schvaluje rozpočet DSO Radina na rok 2016 jako vyrovnaný, tj. příjmy 14.000 Kč,
výdaje 14.000 Kč;
13.souhlasí s uzavřením Mateřské školy v době vánočních prázdnin a to od středy
23.12.2015 do pátku 1.1.2016;

14.bere na vědomí následující "Protokoly o zkoušce" od firmy LABTECH s.r.o.,
Hygienická laboratoř Klatovy: č. B 16920/2015 (místo odběru Svéradice, čp. 153 RD - pitná voda) a č. B 17407/2015 (místo odběru Svéradice, vodojem - pitná
voda);
15. souhlasí s umístěním antény pro internetové připojení na budovu vodojemu pro
firmu VEBOR s.r.o., Velký Bor 114, 341 01 Horažďovice, ale pouze v případě
uzavření vzájemné dohody mezi firmou VEBOR s.r.o. a firmou Šumava Net s.r.o.,
Jiřího z Poděbrad 234, 341 01 Horažďovice;
16.schvaluje finanční příspěvek pro Svaz zdravotně postižených Šumava, základní
organizace Horažďovice ve výši 1.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem
darovací smlouvy;
17. bere na vědomí "Znalecký posudek" - posouzení zdravotního stavu strom v lipové
aleji a parku od ing. Jana Spěváčka a souhlasí s navrženými úpravami v hodnotě
98.046 Kč s tím, že v r. 2016 budou provedeny nejnutnější práce ve výši cca 50-60
tis. Kč a v následném roce pak práce zbývající;
18. schvaluje umístění radaru na silnici při vjezdu do obce směrem od Blatné a
pověřuje starostu obce jednáním s příslušnými firmami;
19. zamítá žádost paní Aleny Chlandové, Svéradice čp. 130 o vybudování nového
sloupu veřejného osvětlení;
20. schvaluje záměr rozšíření dětského hřiště v areálu Mateřské školy s využitím
státní dotace;
21. schvaluje realizaci nové větve veřejného osvětlení k popisnému číslu 156 resp. k
číslu 150 a realizaci nočního osvětlení kaple s. Bartoloměje;
22. schvaluje sazby na pronájem vestibulu kulturního domu ve výši: v letním období
(bez topení): 300 Kč; v zimním období (s topením): 600 Kč;

.....................................................

Václav Dušek - starosta obce

