USNESENÍ
18. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 23.8.2021 v 19:00 hod.
v klubovně na hřišti ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 18. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Boček Pavel, Němec Petr;
3. určuje ověřovatele zápisu: Vlčková Blanka, Löffelmann Petr;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení ze 17. zasedání ZO ze dne 25.6.2021;
5. projednalo prověření možnosti dalšího vymezení ploch umožňujících umístění FVE
v připravovaném územním plánu a návrh firmy NIKA a.s. na rozšíření ploch,
nepřijalo;
6. na základě žádosti AUTOMOTO klubu Pačejov v AČR, souhlasí s objížďkou
Komušín-Svéradice-Babín-Horažďovice-Horažďovice předměstí a opačně z důvodu
uzavírky silnice II/139 Komušín-Horažďovice předměstí a opačně v termínu sobota
2.10.2021;
7. na základě protokolu „Protokolu o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení
nabídek“ k projektu Obnova části místní komunikace U statku, Svéradice, přijímá,
nabídku firmy Silnice Klatovy, a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307, ve
výši 961 998,16 Kč a schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo;
8. schvaluje „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ IČ: 117D8210A7801, od poskytovatele
Ministerstvo pro místní rozvoj na projekt Obnova části komunikace U statku,
Svéradice, ve výši 769 598 Kč;
9. ve věci akce Vodní nádrž Svéradice na p.č. 2790/14 a 2790/15:
a) souhlasí s cenovou nabídkou firmy EGYprojekt, spol. s r.o., Částkova 74, 301
46 Plzeň, IČ: 63509687, na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni:
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), včetně vyhotovení soupisu prací
b) odmítá cenovou nabídku firmy TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, 148
00 Praha 4, na zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení a administrace
dotace na projekt „rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže“;
10. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci malé vodní nádrže na p.č.
2790/14 a 2790/15 z programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na
rybnících a malých vodních nádrží ve vlastnictvím obce;
11. projednalo žádost o příspěvek na opravu střechy od paní Jany Hájkové, Svéradice
18 a finanční příspěvek neschválilo;
12. schvaluje Plán rozvoje sportu obce Svéradice na roky 2021 – 2026;
13. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu „Kabina“ Národní sportovní
agentury na realizaci vrtané studny a instalaci betonové nádrže na pozemku p.č.
110/2 v k.ú. Svéradice a schvaluje spolufinancování akce z rozpočtu obce;

14. souhlasí s návrhem firmy Textil Eco a.s., Dřevařská 1418/17, Boskovice 680 01, IČ
28101766 na navýšení poplatku za vývoz kontejnerů na šatstvo, textilie na 1200 Kč
bez DPH za rok.
15. schvaluje poskytnutí daru Svazu zdravotně postižených, z.s. Šumava, Klub
Horažďovice ve výši 1.000 Kč a schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy;

Václav Dušek – starosta, v.r.

