USNESENÍ
18. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 17.02.2017 ve 20:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 18. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Haasová Růžena, Šimánková Hana;
3. určuje ověřovatele zápisu: Löffelmann Petr, Chaloupka Miroslav;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení ze 17. zasedání ZO ze dne 20.12.2016;
5. schvaluje rozpočet obce na r. 2017 jako schodkový, tj. příjmy 5 412 350 Kč, výdaje
5 680 900 Kč, schodek ve výši 268 550 Kč bude uhrazen z přebytku hospodaření z
minulých let; závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy;
6. bere na vědomí rozpočtové opatření obce č. 6/2016;
7. ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu obce Svéradice schvaluje:
a) dotaci z rozpočtu obce Svéradice na r. 2017 pro FK Svéradice, z.s. a
schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Svéradice a FK
Svéradice, z.s., zastoupeným předsedou Vladimírem Smitkou;
b) dotaci z rozpočtu obce Svéradice pro SDH Svéradice a schvaluje
veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Svéradice a SDH Svéradice, zastoupeným
starostou Miroslavem Chaloupkou;
8. schvaluje finanční příspěvek pro SDH Svéradice, z.s. ve výši 5.000 Kč a pověřuje
starostu obce podpisem darovací smlouvy;
9. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů;
10. schvaluje
roční účetní uzávěrku MŠ Svéradice za rok 2016 s kladným
hospodářským výsledkem ve výši 77 555,05 Kč a na žádost ředitelky MŠ paní Nadi
Klasové souhlasí s jeho následujícím profinancováním: 77 054,49 Kč do fondu
rezerv a 500,56 Kč do fondu odměn;
11. na základě žádosti ředitelky MŠ paní Nadi Klasové souhlasí, aby v roce 2017 byly z
rezervního fondu MŠ čerpány finanční prostředky do výše 60 000 Kč (nákupy: uhlí,
mixer do kuchyně, počítač, police do umývárny, výměna starého nábytku);
12. schvaluje finanční příspěvek ve výši 7 000 Kč pro Nemocnici následné péče LDN
Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314, 341 01 Horažďovice a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy;
13. schvaluje záměr provedení stavebních úprav sociálního zařízení a kuchyně v
hospodě U Turků a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo s firmou
Milan Stejskal, Čečelovice 54, 388 01 Blatná;

14. schvaluje Smlouvu o dílo č. 10/2017 na dodávku a montáž plastových vchodových
dveří do budovy Obecního úřadu mezi firmou PREISWERT s.r.o., K.Němce 977, 341
01 Horažďovice a Obcí Svéradice a pověřuje starostu obce podpisem;
15. schvaluje nákup 10 ks nových stolů pro vybavení sálu Kulturního domu Svéradice;
16. pověřuje vypracováním technické dokumentace a pasportu stavby pro
rekonstrukci hasičské nádrže firmu EGYPROJEKT s.r.o., Částkova 689/74, 326 00
Plzeň-Slovany a pověřuje starosti obce podepsáním příslušné smlouvy o dílo;
17. schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č.
VP_2017_46001 mezi firmou OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s., se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč a Obcí
Svéradice, týkající se autorské odměny ve výši 3 394 Kč s DPH za využití hudebních
děl prostřednictvím místního rozhlasu v r. 2017 a pověřuje starostu obce
podpisem;
18. promíjí nájemci Hospody U Turků p. Josefu Heimlichovi platbu za pronájem za dva
měsíce a zálohovou platbu na plyn za jeden měsíc z důvodu uzavření hospody v
důsledku provádění stavebních úprav;
19. promíjí platbu za pronájem vestibulu KD spolku "Pacienti" za pořádání
"Maškarního reje pro dospělé" dne 18.3.2017;

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

Václav Dušek - starosta obce

....................................................................
Petr Löffelmann - ověřovatel zápisu

......................................................................
Miroslav Chaloupka - ověřovatel zápisu

