
U S N E S E N Í 
 22. zasedání zastupitelstva obce Svéradice 

konané dne 22.04.2022  v 19:00  hod.  
              v salonku hostince ve Svéradicích 

 

Zastupitelstvo obce Svéradice : 
 

1. schvaluje program 22.  zasedání ZO;  
 

2. volí návrhovou komisi: Vlčková Blanka, Němec Petr; 
 

3. určuje ověřovatele zápisu: Boček Pavel, Klas Pavel; 
 

4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 21. zasedání ZO ze dne 18.02.2022; 
 

5. schvaluje rozpočtové opatření č. 1 roku 2022     

6. schvaluje přijetí účelových dotací od Plzeňského kraje: 
a) z dotačního titulu Program a stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 

kraje 2022 – Projekty obcí, ve výši 380 000 Kč na akci „Oprava objektu 
občanské vybavenosti – Svéradice čp. 47 a schvaluje uzavření příslušné 
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí Svéradice a PK; 

b) z dotačního titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 
2022, ve výši 150 000 Kč na akci „Vybudování vrtané studny pro 
automatické zavlažování fotbalového hřiště“ a schvaluje uzavření 
příslušné Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí Svéradice a PK; 

 

7. bere na vědomí informaci starosty o aktuálním stavu dalších žádostí o dotaci 
z Plzeňského kraje: 

a) dotační titul „Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. Kulturní 
památky nebo kulturní památky 2022 na akci „Svéradice, kaple sv. 
Bartoloměje“; 

b) Dotační titul „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení 
kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022“ na akci „Vítání léta – pivní 
slavnosti 2022“; 

 

8. bere na vědomí písemnou výpověď firmy ČSAD STTRANS a.s. se sídlem U Nádraží 
984, 38613 Strakonice ze „Smlouvy o pronájmu“ k 30.6.2022; 

 

9. schvaluje Smlouvu o dílo k projektu „Oprava objektu občanské vybavenosti – 
Svéradice čp. 47“ mezi firmou STAPRO Bohemia s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, 
12000 Praha 2 – Vinohrady, IČ 06107516 a Obcí Svéradice; 

 

10. na základě žádosti ředitelky MŠ Svéradice, paní Nadi Klasové, schvaluje uzavření 
Mateřské školy Svéradice v době letních prázdnin, a to od pondělí 4. července 
2022 do pátku 26. srpna 2022. Provoz bude zahájen v pondělí 29.8.2022;  

 

11. schvaluje Program rozvoje Obce Svéradice na období 2022-2028 vypracovaný 
firmou SMS služby s.r.o. se sídlem V Rovinách 934/40, 14000 Praha 4, IČ 
06784771; 

 



12. bere na vědomí Protokol o roční odborné technické kontrole herních prvků na 
dětském hřišti v areálu fotbalového hřiště provedenou firmou Sportservis se 
sídlem Keteňská 1329/18. 19300 Praha 9 a schválilo odstranění zjištěných 
nedostatků;  

 

13. projednalo Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. a schválilo, že finanční příspěvek 
tomuto spolku neposkytneme;  

 

 
 

 
 

 
                                                                                                                                                     Václav Dušek – starosta, v.r. 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                          
            
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
                                        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



        

  


