USNESENÍ
13. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 27.4.2016 v 19:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 13. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Vlčková Blanka, Šimánková Hana;
3. určuje ověřovatele zápisu: Löffelmann Petr, Korbel Jaroslav;
4. bere na vědomí rozpravu o budoucím provozování vodohospodářského majetku
obce a schvaluje zveřejnění záměru na nového provozovatele a dále souhlasí s
vypovězením smlouvy s firmou AQUAŠumava k 31.12.2016;
5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 12. zasedání ZO ze dne 26.2.2016;
6. schvaluje rozpočtové opatření obce Svéradice č. 1 roku 2016
7. schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků (p.č. 90/22, 96/8 a 497/18)
podle zákona č. 503/2012, ve znění pozdějších předpisů mezi Státním pozemkovým
úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 a Obcí Svéradice a pověřuje
starostu obce podpisem;
8. doporučuje starostovi obce uzavřít Dodatek č. 2 k "Nájemní smlouvě na byt"
uzavřenou dne 30.12.2015 mezi Obcí Svéradice a panem Martinem Heimlichem,
trvalé bydliště Velký Bor 49, 341 01 Horažďovice, kterým se prodlužuje nájemní
poměr o 3 měsíce a to od 1.4.2016 do 30.6.2016;
9. doplnění usnesení č. 12 z 12. zasedání ZO ze dne 26.2.2016:
na základě žádosti projektanta pana Dušana Kubeše, Fignerova 490, 388 01 Blatná
souhlasí se stavbou přípojky NN pro soubor hospodářských staveb (stavebníci
manželé Bednarikovi), která povede po pozemku p.č. 4020/1 ve vlastnictví obce
k.ú. Svéradice a souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene s tím, že věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu
30 Kč/bm a pověřuje starostu obce podpisem;
10. na žádost ředitelky MŠ Svéradice paní Naďi Klasové, souhlasí s uzavřením
Mateřské školy Svéradice v období letních prázdnin a to od pondělí 11. července
do pátku 26. srpna 2016. Provoz bude zahájen v úterý 29.8.2016. Provoz bez dětí
bude zahájen v pondělí 22. srpna 2016;
11. projednalo Žádost o projednání umístění stavby základnové stanice společnosti TMobile Czech Republic a.s. a uložení napájecího kabelu na obecním pozemku a
zajištění přístupu ke stanici po obecním pozemku podanou prostřednictvím paní
Moniky Kriesmanové, Pikovická 7/870, 147 00 Praha 4 - Braník:
a) souhlasí se stavbou el. přípojky na pozemku p.č. 4023 v k.ú. Svéradice
b) souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
s tím, že věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 50 Kč/bm;

12.schvaluje Dohodu o změně obecní hranice mezi obcí Svéradice a obcí Chanovice v
rámci Jednoduché pozemkové úpravy v části k.ú. Svéradice a části k.ú. Holkovice a
pověřuje starostu obce podpisem;
13.souhlasí s převodem věcného břemene VB č. 1009c12b3 (ČEZ) na parcele p.č.
518/4 v k.ú. Svéradice v souvislosti "žádosti o privatizaci" předmětného pozemku;
14.schvaluje "Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě" na pozemku p.č. 76/3 v
k.ú. Svéradice mezi manžely Františkem Jiřincem a Hanou Jiřincovou na straně
jedné a Obcí Svéradice na straně druhé a pověřuje starostu obce podpisem;
15.bere na vědomí následující "Protokoly o zkoušce" od firmy LABTECH s.r.o.,
Hygienická laboratoř Klatovy: č. 2613/2016 (místo odběru Svéradice, čp. 146 - OÚ pitná voda) a č. 4299/2016 (místo odběru Svéradice VKV - odpadní voda);
16.souhlasí
s
objížďkou
Komušín-Svéradice-Babín-Horažďovice-Horažďovice
Předměstí a opačně z důvodu uzavírky silnice Komušín-Horažďovice Předměstí a
opačně v sobotu 30. července 2016 na základě žádosti Automoto Klubu Pačejov v
AČR;
17.schvaluje účast obce na elektronické dražbě týkající se pozemku p.č. st. 50 a stavby
č.p. 47, která je součástí pozemku s tím, že max. částka se stanovuje ve výši 300 tis.
Kč.
18.schvaluje pronájem sálu Kulturního domu Svéradice p. Jiřímu Motejzíkovi, Tržní
787, Strakonice, IČ 16819616 pro vystoupení kapely JIŽANI na den 1.5.2016 za
podmínek platných pro místní spolky;

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

Václav Dušek - starosta obce v.r.

