USNESENÍ
23. zasedání zastupitelstva obce Svéradice
konané dne 24.6.2022 v 19:00 hod.
v salonku hostince ve Svéradicích

Zastupitelstvo obce Svéradice :
1. schvaluje program 23. zasedání ZO;
2. volí návrhovou komisi: Haasová R., Valach T.;
3. určuje ověřovatele zápisu: Vlčková B., Němec Petr;
4. schvaluje zápis a plnění usnesení z 22. zasedání ZO ze dne 22.4.2022;
5. schvaluje rozpočtové opatření č.2 roku 2022;
6. v záležitosti rozpočtu obce:
a) uzavírá projednání závěrečného účtu obce k 31.12.2021 vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;
b) bere na vědomí "Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2021" zpracovanou firmou DAKAN - ing. David Vičar, se sídlem Pod
Dubovkou 9, 301 00 Plzeň;
c) schvaluje účetní uzávěrku obce Svéradice sestavenou k 31.12.2021;
7. schvaluje závěrečný účet DSO Radina za rok 2021; souhlasí s hospodařením za rok
2021 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření ÚSC DSO Radina za rok
2021 zpracovanou Krajským úřadem Plzeňského kraje;
8. schvaluje dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na r. 2022
uzavřenou mezi Obcí Svéradice a FK Svéradice z.s., kterým se navyšuje
poskytovaná dotace o 50 tis. Kč;
9. revokuje své usnesení přijaté na 23. zasedání dne 14.12.2017 pod bodem č.12 a
schvaluje nové usnesení v tomto znění: S platností od 1.1.2023 poskytne obec
Svéradice při narození dítěte rodičům finanční dar ve výši 5 000 Kč, pokud budou
v době narození dítěte současně splněny tyto podmínky:
a) oba rodiče budou mít trvalý pobyt v obci Svéradice,
b) oba rodiče budou v obci Svéradice fakticky bydlet,
c) ani jeden z rodičů nebude mít vůči obci Svéradice závazky po splatnosti,
d) ani jeden z rodičů nebude s obcí Svéradice ve sporu,
e) alespoň jeden z rodičů doloží obci Svéradice originál rodného listu dítěte,
f) alespoň jeden z rodičů požádá obec o vyplacení finančního daru a prokáže
splnění všech výše uvedených podmínek.
Pokud budou všechny výše uvedené podmínky splněny, uzavře obec Svéradice
s rodiči darovací smlouvu.
Přiznáváním a vyplácením finančních darů, jakož i uzavíráním příslušných
darovacích smluv, pověřuje starostu obce.

10. schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z Programu
„Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých
aktivit pro rok 2022“ ve výši 10 000 Kč na akci „Vítání léta – pivní slavnosti 2022“ a
současně schvaluje uzavření příslušné „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace“
mezi Obcí Svéradice a Plzeňským krajem“;
11. schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na zařízený nebytový prostor mezi Obcí
Svéradice a firmou ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. IČ: 26060451, se sídlem
Hálkova 781/9, 37004 České Budějovice – předmětem nájmu je místnost o výměře
cca 16,60 m², umístěna ve druhém podlaží domu čp. 146 (Obecní úřad);
12. souhlasí s výstavbou kanalizace z rodinného domu manželů Martiny a Pavla
Brabcových (parcela p.č. 513/8 v k.ú. Svéradice) přes pozemky ve vlastnictví obce
Svéradice p.č. 513/9, 518/4 a 518/5 v k.ú. Svéradice;;
13. schvaluje aktualizaci „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období
2022 až 2031“ zpracovanou firmou ČEVAK a.s.;
14. bere na vědomí „Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole“ provedenou
v Mateřské škole Svéradice ve dnech 17.5. – 30.5.2022. Předmětem kontroly bylo
hospodaření organizace za období od 1. ledna 2021 do 31.prosince 2021;
15. schvaluje uzavření Dodatku č. 12 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 s platností od 1.7.2022;
16. projednalo žádost pana Jakuba Eliáše o odkoupení pozemku p.č. 3066 v k.ú.
Svéradice o výměře 3020 m²; s prodejem nesouhlasí a schvaluje pouze záměr jeho
případného pronájmu;
17. v záležitosti oprav místních komunikacích bere na vědomí informaci, že MMR
zařadilo naši žádost o dotaci pouze na seznam náhradníků (na 98 místo) a
současně schvaluje, že opravu části místní komunikace p.č. 2792/2 provede na
vlastní náklady z rozpočtu na r. 2022 a to do max. výše 250 tis. Kč;

Václav Dušek – starosta, v.r.

