USNESENÍ
20. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 10.12.2021 v 18:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 20. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Löffelmann Petr, Valach Tomáš;
3. určuje ověřovatele zápisu: Haasová Růžena, Němec Petr;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 19. zasedání ZO ze dne 29.9.2021;
5. bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 a č.4 roku 2021 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 5 roku 2021;
6. schvaluje rozpočet na r. 2022 jako vyrovnaný; příjmy ve výši 6 416 801 Kč a výdaje
ve stejné výši tj. 6 416 801 Kč;
7. schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o pachtu provozně souvisejícího
vodovodu a kanalizace mezi Obcí Svéradice a firmou ČVEVAK a.s., IČ: 60848657,
spočívající ve změně trvání hospodářského roku, který bude od 1.1.2022 rokem
kalendářním;
8. schvaluje s platností od 1.1.2022 cenu vodného a stočného pro hospodářský rok
2022 dle předloženého návrhu: vodné ve stávající výši 26,90 Kč/m³ (bez DPH),
stočné ve výši 9,46 Kč/m³ (bez DPH);
9. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce místních komunikací
Svéradice do Ministerstva pro místní rozvoj ČR, programu 117D8210 – Podpora
obnovy a rozvoje venkova (Dotační titul 117D8210A – Podpora obnovy místních
komunikací);
10. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou G-PROJECT, s.r.o. se sídlem Radniční
133/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 26064928 na zpracování žádosti o dotaci pro
projekt Rekonstrukce místních komunikací v roce 2022;
11. v záležitosti Mateřské školy Svéradice, příspěvkové organizace, schvaluje:
a) rozpočet na rok 2022 a to bez výhrad
b) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024
c) uzavření školy v době vánočních prázdnin od čtvrtka 23.12.2021 do
pátku 31.12.2021; provoz bude zahájen v pondělí 3. ledna 2022;
12. schvaluje uzavření Dodatku č. 11 Smlouvy poskytovaných služeb č. 1091009201
uzavřenou mezi firmou Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, PSČ 500
09 Hradec Králové, IČ: 42194920 a Obcí Svéradice;
13. schvaluje uzavření "Smlouvy o dílo" s Jiřím Renčem, Slatina 65, 341 01
Horažďovice, IČ: 49211480 a Lukášem Chaloupkou, Slatina 31, 341 01
Horažďovice, IČ: 03710645 na úklid sněhu v zimním období a to od 1.11.2021 do
31.3.2022 za stejných podmínek jako v předcházejícím období;

14. schvaluje rozpočet DSO Radina na r. 2022 jako přebytkový, příjmy 60 300 Kč,
výdaje 13 000 Kč; saldo + 47 300 Kč;
15. vydává s platností od 1.1.2022 Obecně závaznou vyhlášku obce Svéradice č.
1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;
16. jmenuje inventarizační komisi ve složení – předsedkyně: Blanka Vlčková, členové:
Anna Hokrová a Růžena Haasová;
17. bere na vědomí navržený plán investic pro rok 2022
18. bere na vědomí žádost Mysliveckého spolku Svéradice ze dne 18.10.2021 včetně
písemné odpovědi starosty;

Václav Dušek – starosta, v.r.

