USNESENÍ
14. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 30.6.2016 v 19:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 14. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Löffelmann Petr, Chaloupka Miroslav;
3. určuje ověřovatele zápisu: Šimánková Hana, ing. arch. Straňák Tomáš;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 13. zasedání ZO ze dne 27.4.2016;
5. schvaluje rozpočtové opatření obce Svéradice č. 2 roku 2016
6. v záležitosti závěrečného účtu obce za rok 2015:
a) souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2015 a to bez výhrad
b) bere na vědomí "Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2015" zpracovanou firmou DAKAN - ing. David Vičar s tím, že nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky;
7. schvaluje uzavření smlouvy s auditorem Ing. Davidem Vičarem se sídlem Pod
Dubovkou 9, 301 00 Plzeň na přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 za cenu
15.750 Kč plus náklady za dopravu ve výši 10,- Kč/km a pověřuje starostu obce
podpisem;
8. schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje z Programu stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 ve výši 250.000 Kč a pověřuje starostu
obce podpisem "Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. A 120/PSOV -2016" mezi
Obcí Svéradice a Plzeňským krajem;
9. schvaluje cenovou nabídku firmy Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01
Klatovy na opravu místních komunikací za cenu 419 671,56 Kč včetně DPH a
schvaluje "Smlouvu o dílo č. 16025-01" mezi Obcí Svéradice a firmou Silnice
Klatovy a.s. a pověřuje starostu obce podpisem;
10. schvaluje závěrečný účet DSO Radina za rok 2015; souhlasí s hospodařením za rok
2015 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření ÚSC DSO Radina za rok
2015 zpracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje;
11. schvaluje "Kupní smlouvu" mezi Obcí Svéradice a firmou RATKEN s.r.o. Pačejov,
zastoupenou jednatelem p. Josefem Čadou na prodej vytěženého dřeva z obecních
lesů za celkovou částku 193.048 Kč;
12. schvaluje "Kupní smlouvu" mezi Obcí Svéradice a firmou Jihozápadní dřevařská
a.s., Nádražní 351/II, 342 01 Sušice na prodej vytěženého dřeva z obecních lesů za
celkovou částku 29.117,94 Kč;

13. doporučuje starostovi obce uzavřít novou "Nájemní smlouvu na byt" mezi Obcí
Svéradice, jako pronajímatelem a p. Martinem Heimlichem, Svéradice 26, 341 01
Horažďovice, jako nájemcem, a to na dobu neurčitou počínaje dnem 1.7.2016;
14. schvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 4092 (cca 20 m²) v k.ú. Svéradice;
15. schvaluje finanční příspěvek pro SDH Svéradice ve výši 1.000 Kč a pověřuje
starostu obce podpisem darovací smlouvy;
16. rozhoduje o vypracování nového územního plánu obce s tím, že do něj budou
zapracovány nové skutečnosti a zadání a pověřuje starostu obce, aby oslovil
konkrétního zpracovatele;
17. bere na vědomí následující "Protokoly o zkoušce" od firmy LABTECH s.r.o.,
Hygienická laboratoř Klatovy: č. 8363/2016 (místo odběru Svéradice č.p. 100 - MŠ voda pitná) a č. 8806/2016 (místo odběru Svéradice- vodojem - voda pitná);
18. schvaluje odmítnutí dotace ve výši 50 tis. Kč od Plzeňského kraje z programu
"Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť pro rok 2016";
19. pro lepší propagaci naší obce schvaluje zřízení oficiální stránky Obce Svéradice na
sociální síti Facebook a jejím správcem pověřuje p. Josefa Smitku ml.;
20. schvaluje výši poplatku za pronájem sálu KD pro soukromé oslavy pro místní
občany ve výši 50% z již dříve schválené částky pro spolky a organizace;
21. schvaluje cenovou nabídku od firmy M.T. Blatná spol. s r.o., Chlum 51, 388 01
Blatná na vrtanou studnu;
22. bere na vědomí účast Obce na elektronické dražbě objektu Svéradice č.p. 47 a
parcely č. St. 50 uskutečněné dne 29.6. s výsledkem nevydraženo;

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

Václav Dušek - starosta obce v.r.

