USNESENÍ
15. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 17.8.2016 ve 20:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 15. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Vlčková Blanka, Šimánková Hana;
3. určuje ověřovatele zápisu: Haasová Růžena, Korbel Jaroslav;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 14. zasedání ZO ze dne 30.6.2016;
5. schvaluje rozpočtové opatření obce Svéradice č. 3 roku 2016
6. schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. A.0407-00901 mezi
firmou ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10 a Obcí Svéradice a
pověřuje starostu obce podpisem;
7. na základě žádosti projektanta ing. arch. Veroniky Soukupové, Převrátilská 330,
390 01 Tábor, souhlasí se stavbou plynovodní přípojky pro "Soubor staveb pro
ubytování s hospodářským využitím" (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;
8. schvaluje navýšení dotace z rozpočtu obce Svéradice pro FK Svéradice, z.s. a
současně schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřenou mezi Obcí
Svéradice a fotbalovým klubem dne 29.2.2016;
9. vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 ze dne 06.02.2016;
10. schvaluje "Provozní řád sálu a přilehlých prostor v budově KD Svéradice" s
účinností 1.10.2016;
11. rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky firmy Design M.A.A.T., s.r.o, Převrátilská
330, 390 01 Tábor na zhotovitele nového Územního plánu obce Svéradice, souhlasí
s nabídkovou celkovou cenou ve výši 148.000 Kč a schvaluje příslušnou smlouvu o
dílo;
12. na žádost ředitelky Mateřské školy Svéradice:
a) povoluje výjimku v max. počtu dětí z 25 na 26 z důvodu vysokého počtu
zájemců,
b) souhlasí s uvolněním částky 39.000 Kč z Fondu rezerv Mateřské školy na
zakoupení a instalování nového zahradního domku;

13. bere na vědomí "Protokol o zkoušce" od firmy LABTECH s.r.o., Hygienická
laboratoř Klatovy: č. 10188/2016 (místo odběru Svéradice - voda odpadní);
14. schvaluje "Nájemní smlouvu a smlouvu o zajištění činnosti lunaparku a zábavních
parků" mezi Obcí Svéradice a p. Josefem Třískou, bytem Volyňská 79, Strakonice III
na pořádání Bartolomějské pouti v r. 2017 a pověřuje starostu obce podpisem;
15. 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 1.1.2017 - 31.12.2017 ve výši 525 Kč/MWh a pověřuje
starostu podpisem;
16. schvaluje uzavření smlouvy s paní Alenou Červenou, Svéradice 102, "o právu
provést stavební úpravy" na části obecního pozemku p.č. 499/1 - napojení dlažby a
drenáží na pruhu o šíři 1 m u vjezdu na pozemek patřící k nemovitosti č.p. 102 v
k.ú. Svéradice;
17. promíjí paní Haně Kvasničkové pronájem sálu na pouťovou zábavu, která se bude
konat v sobotu 27.8.2016;

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

Václav Dušek - starosta obce v.r.

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

........................................................
Jaroslav Korbel - ověřovatel zápisu

