USNESENÍ
17. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 20.12.2016 v 19:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 17. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Vlčková Blanka, Löffelmann Petr;
3. určuje ověřovatele zápisu: Šimánková Hana, Straňák Tomáš;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 16. zasedání ZO ze dne 27.10.2016;
5. schvaluje plnění rozpočtu obce k 30.11.2016
6. schvaluje rozpočtové opatření obce č. 5/2016 a bere na vědomí rozpočtové
opatření obce č. 4/2016
7. schvaluje pravidla rozpočtového provizória na r. 2017; 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 1.1.2017 do 31.12.2017 s tím, že se oproti
roku 2016 se upravuje měsíční výše zálohy na dodávku tepla a to z 1.000 Kč na
1.200 Kč;
9. promíjí úhrady pronájmu sálu Kulturního domu místním spolkům a sdružením SDH, Mysliveckému spolku, Fotbalovému klubu a Svazu žen za pořádání plesů v
sezóně 2016/2017;
10. jmenuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně - Blanka Vlčková, členové
Anna Hokrová a Růžena Haasová;
11. schvaluje rozpočet DSO Radina na rok 2017 jako vyrovnaný, tj. příjmy 14.000 Kč,
výdaje 14.000 Kč;
12. souhlasí s uzavřením Mateřské školy v době vánočních prázdnin a to od pátku
23.12.2016 do pondělí 2.1.2017, provoz bude zahájen v úterý 3.1.2017;
13. schvaluje finanční příspěvek pro Dětský domov Nepomuk, rodinnou skupinu
Oselce, ve výši 1.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy;
14. doporučuje uzavřít "Smlouvu o provozování Mlýnského rybníka" se spolkem
Svéradická ryba z.s., Svéradice 146, 341 01 Horažďovice, na dobu trvání deset let
(od 1.1.2017 do 31.12.2026) a pověřuje starostu obce podpisem;
15. schvaluje záměr vypracování technické dokumentaci pro případnou budoucí
stavbu ČOV se všemi následnými úkony až k vydání stavebnímu povolení;

16. bere na vědomí následující "Protokoly o zkoušce" od firmy LABTECH s.r.o.,
Hygienická laboratoř Klatovy: č. 18094/2016 (místo odběru Svéradice čp. 48 - voda
pitná), č. 18458/2016 (místo odběru Svéradice, vodojem) a č. 19848/2016 (místo
odběru Svéradice, VKV - voda odpadní);
17. z důvodu, že se člen zastupitelstva obce p. Bohuslav Brož bez omluvy dlouhodobě
nezúčastňuje zasedání zastupitelstva a nevyvíjí ve vztahu ke své funkci žádnou
činnost ve prospěch obce, souhlasí:
a) s dočasným odebráním odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva s platností od 1.1.2017,
b) s jeho odvoláním z kontrolního výboru, jejímž byl řadovým členem;
18. v důsledku odvolání člena kontrolního výboru p. Bohuslava Brože, volí za nového
člena kontrolní komise paní Hanu Šimánkovou;
19. ve věci nájmu nebytových prostor schvaluje odpuštění nájmu za měsíce září a
říjen 2016 (celkem 3000 Kč) tehdejšímu nájemci "Hospody U Turků" paní Haně
Kvasničkové;
20. neschvaluje žádost současného nájemce "Hospody U Turků" p. Josefa Heimlicha
na snížení sazby za pronájem nebytových prostor;
21. schvaluje záměr umístit další měřič rychlosti na silnici při vjezdu do obce směrem
od Velkého Boru a pověřuje starostu obce jednáním v této záležitosti;
22. schvaluje navýšení měsíční odměny pro Jaroslava Korbela za výkon funkce
místostarosty na částku 8.000 Kč;
23. s platností od 1.1.2017 schvaluje finanční dar při narození dítěte ve výši 5.000 Kč
s podmínkou trvalého bydliště ve Svéradicích a pověřuje starostu obce
vypracováním podmínek a patřičné darovací smlouvy;
24. schvaluje nákup nových židlí v počtu 40 ks na vybavení Hospody U Turků;

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

Václav Dušek - starosta obce v.r.

....................................................................
Hana Šimánková - ověřovatel zápisu

......................................................................
ing.arch. Tomáš Straňák - ověřovatel zápisu

