Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
18. prosince 2018
Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 18. 12. 2018 v 18:00 hod.
v místní knihovně, Svésedlice 58, Svésedlice. Zasedání se zúčastnilo všech 7 zastupitelů obce (Konar Lubomír,
Stanislav Zavadil, Ohera Bohuslav, Vlastimil Berka, Chrást Pavel Bc, Jana Herynková, a Jan Herynek). Přítomni byli
4 hosté z řad veřejnosti
Zasedání řídil starosta Lubomír Konar.

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Lubomír Konar, jako starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatele Stanislava Zavadila
a ověřovatele Janu Herynkovou a Jana Herynka.

2. Schválení, případně doplnění navrženého programu
•
•
•
•
•

Do programu zasedání byly doplněny následující body:
Záměr obce – prodej části pozemku 160/1 – studna
Záměr obce – prodej pozemku – p.č. 247/151
PRO
ČOV Svésedlice
Odměny zastupitelům
Starosta navrhl schválit doplněný program.

Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
Nově schválený program zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení, případně doplnění navrženého programu
4. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
5. Rozpočet 2019
6. Rozpočtový výhled 2020 – 2023
7. Přezkoumání hospodaření za rok 2018
8. Marius Pedersen – dodatek ke smlouvě
9. Rozpočtové opatření 10 a 11
10. Chodník podél silnice III/4365
11. Chodník směr autobusová zastávka
12. Veřejné osvětlení
13. Bytové hospodářství – nájemné
14. Ministerstvo pro místní rozvoj – podání žádosti o dotace
15. Program obnovy venkova 2019 – podání žádosti o dotace
16. JSDH – podání žádosti o dotaci
17. Kulturní a společenské akce na rok 2019
18. Záměr obce – prodej části pozemku 160/1 – studna
19. Záměr obce – prodej pozemku – p.č. 247/151
20. PRO
21. ČOV Svésedlice
22. Odměny zastupitelům
23. Různé
24. Diskuze
25. Závěr
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3. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta zhodnotil body z minulého jednání zastupitelstva, konkrétně informoval o projednaných bodech a
splněných úkolech z předchozího jednání zastupitelstva.

4. Rozpočet 2019
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2019.
• Nutno zveřejnit min. 15dní před zasedáním zastupitelstva
• Zveřejněno na úřední desce – 22.11. – 31.12.2018
• Příjmy – 4.402.000,• Výdaje – 4.402.000,Návrh usnesení č. 2/1/2018
• Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje předložený rozpočet na rok 2019 bez výhrad.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

5. Rozpočtový výhled 2020 – 2023.
•
•
•
•

Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového výhledu na období 2020-2023.
Příjmy
2020 – 3,330mil., 2021 – 3,385mil., 2022 – 3,460mil., 2023 – 3,535mil. – celkem 13,710mil.
Výdaje
2020 – 3,330mil., 2021 – 3,385mil., 2022 – 3,460mil., 2023 – 3,535mil. – celkem 13,710mil.

Návrh usnesení č. 2/2/2018
• ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2023
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

6. Přezkoumání hospodaření za rok 2018
•
•
•
•

Starosta obce informoval o přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Přezkoumané období – 1.1.2018 – 4.12.2018
Dílčí přezkoumání hospodaření – 4.12.
Závěrečné přezkoumání – 14.2.
Závěr – „Při dílčím přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

Návrh usnesení č. 2/3/2018
• ZO bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

7. Marius Pedersen – dodatek ke smlouvě
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem dodatku smlouvy.
• Navýšení – komunál 200,-/t, výsyp skla 90,-, plast 600,-/t plus „Ostatní cenová ujednání, které nejsou
uvedeny výše na navyšují o míru inflace 4,5%“
• Celkově odpadové hospodářství (komunál, separace, velkoobjem, nebezpečný odpad a BIO) – náklady
– cca 180.000,• Odměna za třídění – EKO-KOM –
cca 47.500,• Obecní poplatky – odpad –
cca 89.000,• Současný doplatek obce
cca 43.500,- (cca 217,-/osoba)
Návrh usnesení č. 2/4/2018
• ZO schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo 28050029.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
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8. Rozpočtové opatření 10 a 11
Starosta obce seznámil zastupitele s RO 10 a 11.
• RO 10 – příjmy – vyšší příjmy – činnost místní správy a přijaté dary, výdaje – rozpuštění vyšších příjmů,
např. nebytové hospodářství, navýšení svozu odpadů, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, volby do
zastupitelstev, atd.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 schválené starostou.
•

RO 11 – příjmy – vyšší příjmy – daň z nemovitosti, DPH, daň z příjmu FO, přijaté neinvestiční dary
(stromy), výdaje - záležitosti vodních toků, dary obyvatelstvu, odvádění a čištění odpadních vod, sběr a
svoz komunálních odpadů, činnost místní správy, elektrická energie, atd., + financování

Návrh usnesení č. 2/5/2018
• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

9. Chodník podél silnice III/4365
Starosta obce informoval o stavu prací. Především o umístění nového osvětlení.
Dodělání 5ks parkovací míst - položkový rozpočet plus výběrové řízení, jaro 2019
Nutno nechat předělat značení na vozovce – jaro 2019, zajistit podklady
Zastupitelstvo bere na vědomí

10. Chodník směr autobusová zastávka
Starosta obce informoval o stavu prací. Především o umístění nového osvětlení a o přesunutí značek označujících
začátek a konec obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí

11. Veřejné osvětlení
Starosta informoval o následujících bodech.
• v rámci přeložky trafa dojde ke zrušení stávající rozvodné skříně na VO
• Vedle umístění současného trafa nová rozvodná skříň
• V rámci zrušení nadzemního vedení dojde ke zrušení stávajícího VO směr Vacanovice. Nové VO také v
rámci výstavby chodníku směr VB.
• Snaha o spolupráci se soukromými majiteli lokalit na výstavbu RD – sjednocení lamp v celé obci
• Ve středu obce zůstane 5ks světel původních
• Návrh - celý hlavní průtah již komplet v novotě
Návrh usnesení č. 2/6/2018
• ZO schvaluje výměnu svítidel za nová LED svítidla na hlavním průtahu obce.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

12. Bytové hospodářství – nájemné
Starosta informoval o nutnosti zvýšit nájem v obecním bytě.
Návrh usnesení č. 2/7/2018
• ZO schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě, navýšení nájmu o 200,-/měsíc, s účinností od 1.1.2019.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

Stránka 3 z 8

13. MMR – podání žádostí o dotace sakrální památky
Starosta informoval o možnosti dotace na obnovu kříže směrem na Vacanovice.
Odhad cca 90.000,-, dotace 70%. pro možnost získání dotace nutno odkoupit část pozemku
Návrh usnesení č. 2/8/2018
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 – titul G)
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
Návrh usnesení č. 2/9/2018
• ZO schvaluje kupní smlouvu s p. Stanislav Zavadilem, na část p.č. 238/24 (prostor pod křížem a okolo
kříže) o celkové výměře 19m2 za cenu 1,-/m2 a celkovou kupní cenu 19,- (devatenáctkorunčeských).
Hlasování o návrhu: PRO 6. ZDRŽEL SE 1 (Vlastimil Berka ) Návrh byl přijat

14. MMR – podání žádostí o dotace - komunikace
Starosta informoval o možnosti dotace na Komunikace kolem Havel Compositec CZ až za autodílnu, dotace 70%
Návrh usnesení č. 2/10/2018
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 – titul A)
Podpora obnovy místních komunikací
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

15. MMR – podání žádostí o dotace - odpočinek
Starosta informoval o možnosti dotace.
•

Zmoly – výsadba na terénní úpravě za vysílačem, doplnění mobiliáře – lavička, koš, stojan na kola a
podobně, doplnění work-out sestavy, zřízení nové work-out sestavy – tzv. work-out stezka, uvítací
cedule a podobně, dotace 70%

Návrh usnesení č. 2/11/2018
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 – titul H)
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

16. Program obnovy venkova 2019
Starosta informoval o možnosti dotace uz POV.
•
•
•

Podpora budování a obnovy infrastruktury, max. 500.000,-. Lokalita U Hřiště – výstavba veřejného
osvětlení
Podpora přípravy PD – vodovod, max. 300.000,Podpora venkovských prodejen

Návrh usnesení č. 2/12/2018
• Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje 2019 v Dt1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
Návrh usnesení č. 2/13/2018
• Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje 2019 v Dt3 – Podpora přípravy projektové dokumentace
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
Návrh usnesení č. 2/14/2018
• Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje 2019 v Dt4 – Podpora venkovských prodejen
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
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17. JSDH podání žádosti o dotaci
Starosta informoval o možnosti dotace.
• Dotace do 35.000,- - bez spoluúčasti obce
• Podáme žádost o 35.000,• Nůžkové stany – 6x3m a 3x3
• 6x3 pořizovací cena cca 20tis.
• 3x3 pořizovací cena cca 12tis.
Návrh usnesení č. 2/15/2018
• Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro JSDH
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

18. Kulturní a společenské akce na rok 2019
Starosta informoval plánovaných akcích na rok 2019.
•
•
•

Pro rok 2019 by bylo vhodné pořízení fotoaparátu na kvalitnější fotografie z pořádaných akcí
Rok 2020 – bude 650let obce od první písemné zmínky.
Předběžně 21 akcí, viz. seznam na www nebo v Info občanům

ZO bere na vědomí.

19. Záměr obce – prodej části pozemku 160/1
Starosta na plánku objasnil záměr obce prodat část pozemku 160/1 s obecní studnou.
Návrh usnesení č. 2/16/2018
• ZO schvaluje záměr prodeje části p.č. 160/1, o celkové výměře cca 20m2 za minimální nabídkovou
cenu 10 000Kč ,- a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

20. Záměr obce – prodej pozemku 247/151
Starosta na plánku objasnil záměr obce prodat porcelu 247/151.Jedná se o poslední pozemek v lokalitě U
Hřiště – celková výměra 875m2
Návrh usnesení č. 2/17/2018
• ZO schvaluje záměr prodeje p.č. 247/151, o celkové výměře 875m2 za minimální nabídkovou cenu
1.400,-/m2, celkem tedy min. za 1.225.000,- a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

21. Program rozvoje obce
Starosta informoval plánovaných akcích na rok 2019.
•
•
•

V roce 2018 realizace nového územního plánu, work-out prvku, nové ČOV a další
V roce 2019 v plánu realizace rozšíření veřejného osvětlení, dokončení chodníků a další
V prvním čtvrtletí 2019 – dotazník pro občany pro aktualizaci PRO na volební období 2018 - 2022

ZO bere na vědomí.

22. Intenzifikace ČOV
•
•
•
•
•

Provozování ČOV – obec + firma (odvoz přebytečného kalu z kalojemu – kdo, kam? + vzorkování 4x
ročně)
Nutno během zkušebního provozu zjistit časovou náročnost – dle provozního řádu cca 4hod/den
Odborně způsobilá osoba + zákonné povinnosti
Dvě nabídky - INSTA CZ – 28.000,-/ročně, Litolab – 18.000,-/ročně
Stočné 2019 – výpočet odborně způsobilou osobou
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•
•

Reklamační řád ČOV, smlouvy s občany a podnikateli
Pracovní skupina - kontrola kanalizační sítě – značný nátok dešťových vod při deštích

Návrh usnesení č. 2/18/2018
• ZO schvaluje jako odborně způsobilou osobu pro ČOV Svésedlice firmu Litolab za cenu 18.000,-/rok.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

23. Odměny zastupitelům
Starosta informoval o nemožnosti kumulovat odměnu zastupitele s odměnou předsedy komise. Navrhl
zvýšit odměnu předsedů komisí.
Návrh usnesení č. 2/19/2018
• ZO schvaluje měsíčně odměnu ve výši 1.500,- předsedům komisí s účinností od 1.1.2019
Hlasování o návrhu: PRO 5. ZDRŽEL SE 2 (Stanislav Zavadil,Vlastimil Berka ) Návrh byl přijat

24. Různé
OPŽP – MAS Bystřička – možnost dotace na extravilánovou a intravilánovou zeleň – extravilán dotace 100%,
intravilán – 80%,.
Cyklozávody 2019 – součástí Českého poháru – žádost o oslovení občanů, aby neparkovali auta na krajské
komunikaci v den konání závodů (9.6., 18.8.)
Stará ČOV – využití areálu – zrušení a zásyp jímek, vybudování obecního zázemí „technických služeb“, přesun
kontejnerových míst a podobně
Nová ČOV – slavnostní otevření – leden 2019
Internet – optické vlákno – ve všech lokalitách připoloženo k VO do chrániček
Výpomoc na obci v roce 2018 – p. Richter

Diskuze se uskutečnila v rámci jednotlivých bodů.
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25. Usnesení
Přijatá usnesení
Usnesení č. 2/1/2018
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje předložený rozpočet na rok 2019 bez výhrad.
Usnesení č. 2/2/2018
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2023
Usnesení č. 2/3/2018
ZO schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo 28050029
Usnesení č. 2/4/2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11
Usnesení č. 2/5/2018
ZO schvaluje výměnu svítidel za nová LED svítidla na hlavním průtahu obce
Usnesení č. 2/6/2018
ZO schvaluje výměnu svítidel za nová LED svítidla na hlavním průtahu obce
Usnesení č. 2/7/2018
ZO schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě, navýšení nájmu o 200,-/měsíc, s účinností od 1.1.2019.
Usnesení č. 2/8/2018
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 – titul G) Obnova
drobných sakrálních staveb a hřbitovů
Usnesení č. 2/9/2018
ZO schvaluje kupní smlouvu s p. Stanislav Zavadilem, na část p.č. 238/24 (prostor pod křížem a okolo kříže) o
celkové výměře 19m2 za cenu 1,-/m2 a celkovou kupní cenu 19,- (devatenáctkorunčeských).
Usnesení č. 2/10/2018
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 – titul A) Podpora obnovy
místních komunikací
Usnesení č. 2/11/2018
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 – titul H) Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Usnesení č. 2/12/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019
v Dt1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Usnesení č. 2/13/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019
v Dt3 – Podpora přípravy projektové dokumentace
Usnesení č. 2/14/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019
v Dt4 – Podpora venkovských prodejen
Usnesení č. 2/15/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro JSDH

Usnesení č.2/16/2018
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ZO schvaluje záměr prodeje části p.č. 160/1, o celkové výměře cca 20m2 za minimální nabídkovou cenu 10 000Kč
,- a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru
Usnesení č. 2/17/2018
ZO schvaluje záměr prodeje p.č. 247/151, o celkové výměře 875m2 za minimální nabídkovou cenu 1.400,-/m2,
celkem tedy min. za 1.225.000,- a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru
Usnesení č. 2/18/2018
ZO schvaluje jako odborně způsobilou osobu pro ČOV Svésedlice firmu Litolab za cenu 18.000,-/rok.
Usnesení č. 2/19/2018
ZO schvaluje měsíčně odměnu ve výši 1.500,- předsedům komisí s účinností od 1.1.2019

26. Závěr
Zápis reflektuje průběh jednání zastupitelstva, obsah projednaných bodů, hlasování i schválená usnesení.

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice

Ověřovatelé zápisu:

Jana Herynková
Zastupitelka

Jan Herynek
Zastupitel
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