Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
20. března 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 20. 3. 2019 v 18:00 hod.
v místní knihovně, Svésedlice 58, Svésedlice. Zasedání se zúčastnilo všech 7 zastupitelů obce. Dále byli přítomni
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 Bohuslava Oheru.

2. Schválení, případně doplnění navrženého programu
Do programu zasedání byly doplněny následující body:
• Zpráva finančního výboru
• Jmenování velitele JSDH
• Číslování RD v obci
• Vesnice roku
• Dodatek č. 16 – Marius Pedersen
• Provozní řád sálu kulturního domu
• Dodatek – pojištění obce
• Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj
Starosta navrhl schválit doplněný program.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
Nově schválený program zasedání zastupitelstva:
1. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
2. Účetní závěrka obce za rok 2018
3. Závěrečný účet obce 2018
4. Mimořádná odměna starostovi obce
5. Zpevnění komunikace U Hřiště
6. Servisní smlouva bezdrátového rozhlasu
7. Přehrada v Petrovci
8. Sečení Zmol
9. Výsadba stromů – aleje za obcí
10. Vodovod – podání žádosti o dotaci
11. Zpráva finančního výboru
12. Jmenování velitele JSDH
13. Číslování RD v obci
14. Vesnice roku
15. Dodatek č. 16 – Marius Pedersen
16. Provozní řád sálu kulturního domu
17. Dodatek – pojištění obce
18. Dotace Ministerstvo pro místní rozvoj
19. Různé

Stránka 1 z 6

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. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
•
•
•
•

Dílčí přezkoumání dne 4.12. 2018 a 14.2.2019
Přezkoumávané období 1.1. – 31.12.2018
Kontroloři – Ing. Bejdáková a Mgr. Vogl
Závěr – Při přezkoumání hospodaření obce Svésedlice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§
10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.).

Návrh usnesení č. 4/1/2018
• Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2018.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

5. Účetní závěrka obce za rok 2018
•
•
•
•

Příjmy dle rozpočtu celkem – 26.581.282,93
Výdaje dle rozpočtu celkem – 31.166.706,09
Financování 4.585.423,16
Přijaté dotace celkem 9.795.981,47

Návrh usnesení č. 4/2/2018
• ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 bez výhrad
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

6. Závěrečný účet obce 2018
Účetní seznámil zastupitele s obsahem návrhu závěrečné účtu
• Rozpočtové hospodaření – detailně
• Daňové příjmy
• Plnění sdílených daní po měsících
• Plnění běžných výdajů dle paragrafů
• Porovnání příjmů a výdajů
• Majetek
Návrh usnesení č. 4/3/2018
• ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

7. Mimořádná odměna starostovi obce
Stanislav Zavadil předložil návrh na odměnu ve výši 50 000 Kč. Bohuslav Ohera navrhl částku 30 000 Kč.
Žádný z návrhů nezískal dostatečnou podporu. Po diskuzi se zastupitelé shodli na částce jednoho
měsíčního platu.
Návrh usnesení č. 4/4/2018
• ZO schvaluje výši mimořádné odměny starostovi obce ve výši jednoho měsíčního platu 39 054 Kč.
Hlasování o návrhu: PRO 6. Lubomír Konar se zdržel hlasování. Návrh byl přijat
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8. Zpevnění komunikace U Hřiště

• Do konce března 2019 závazek stavitelům, že zpevníme komunikaci
• Stabilizace vápnem
Návrh usnesení č. 4/5/2018
• ZO schvaluje nabídku firmy Myfa Olomouc s.r.o. na zpevnění komunikace v lokalitě U Hřiště
•

Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

9. Servisní smlouva bezdrátového rozhlasu
•

Smlouva na dobu neurčitou

•
•
•

Kontrola bezdrátového rozhlasu
Kontrola vysílací antény
Kontrola venkovních přijímačů

•
•

Kontrola rozhlasové ústředny
Kontrola kapacity baterií

•

Cena 10.900 bez DPH
Po diskuzi pověřuje ZO starostu zjištěním podmínek na opravy případných závad bez servisní
smlouvy.

10. Přehrada v Petrovci
1.

2.

Starosta promítl fotografie z lokálních záplav v této oblasti a seznámil zastupitele s možnosti řešení
Revitalizace
• hlavní nevýhoda – prakticky neovlivní průběh povodňové vlny,
• hlavní výhoda – zadržení většího množství vody, je pravděpodobnější, že i v létě zůstane déle čistá.
Protipovodňové opatření
• hlavní nevýhoda – malá hloubka vody (pouze 20% vody z celkové kapacity, 80% zůstává jako
retenční prostor pro povodňovou vlnu), zarostou břehy, bude z toho „mokřad“
• hlavní výhoda – snížení povodňové vlny
ZO pověřuje starostu obce jednáním s majiteli pozemků potřebných k realizaci opatření.

11. Sečení Zmol
V předchozích letech sečení ze strany SDH
• 2012
22.000,• 2013
25.000,• 2014
25.000,• 2015
25.000,• 2016
25.000,• 2017
27.000,• 2018
27.000,Dotaz starostky SDH, zda chce obec sečení po SDH a za jakou cenu.
ZO se shodlo na výhodnosti dosavadní spolupráce s SDH. Navrhuje zvýšit odměnu na 28 000 Kč
Návrh usnesení č. 4/6/2018
• ZO schvaluje odměnu pro SDH za sečení zmol v roce 2019 ve výši 28 000 Kč.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
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12. Výsadba stromů – aleje za obcí
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem výsadby a možnostmi získání dotací na tuto akci.
• POPFK – program obnovy původních funkcí krajiny – 100%, z toho DT byla realizována výsadba u
Boží muky
• MAS Bystřička – OPŽP
• za vývozem směrem k lokalitě Na Vršku
• Podél polní cesty směrem na Přáslavice
• Projednat zda žádosti podat
• při případné úspěchu projednat možnost výsadby se zemědělskými subjekty, které na okolních
pozemcích hospodaří
Návrh usnesení č. 4/7/2018
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z AOPK na výsadbu zeleně podél polní cesty (směr na Vacanovice
– propoj k vývozu za Novotným).
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

13. Vodovod – podání žádosti o dotaci
•
•
•
•
•

•

Územní řízení – dne 16.3.2019 nabylo právní moci
Finální příprava PD ke stavebnímu povolení
Všechna vyjádření dotčených orgánů
Příprava k podání žádosti o dotaci
3 nabídky

ZO odkládá podání žádostí na dobu, až bude znám projekční rozpočet akce.

14. Zprávy finančního výboru
Předseda kontrolního výboru Bohuslav Ohera přednesl zprávu z kontrol, které výbor v uplynulém
období provedl.
Návrh usnesení č. 4/8/2018
• ZO schvaluje předloženou zprávu finančního výboru.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

15. Jmenování velitele JSDH
•

Starosta obce jmenoval novým velitelem JSDH Vlastimila Berku. Jmenovaný souhlasil a je jíž přihlášen
na potřebné školení.
ZO bere jmenování na vědomí.

16. Číslování RD v obci
•

Starosta seznámil na mapkách lokalit s plánovanou výstavbou se systémem číslování nových domů.
ZO bere návrh na číslování na vědomí.

17. Vesnice roku
• Přihláška do 30.4.
• Návštěva hodnotící komise – květen až červen
• Seminář v obci
• Zapojení obyvatel, firem a spolků v obci
Návrh usnesení č. 4/9/2018
• ZO schvaluje podání žádosti do soutěže.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
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18. Dodatek ke smlouvě – Marius Pedersen
•

Shrabky z česlí – 1.599,-/t bez DPH

Návrh usnesení č. 4/10/2018
• ZO schvaluje dodatek č.16 ke smlouvě o dílo 28050029 s firmou Marius Pedersen
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

18. Provozní řád sálu
Bod přesunut na příští zasedání.

20. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě obce
•
•
•
•
•

Přidána nová ČOV
Přidáno dětské hřiště
Přidáno veřejné osvětlení
Přidán bezdrátový rozhlas
Navýšena hodnota budov obce

Návrh usnesení č. 4/11/2018
• ZZO schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě č.8603130818 s pojišťovnou Kooperativa Vienna Insurance
Group
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

21. Dotace MMR
•
•
•

Předmět smlouvy (projektová žádost, výběr dodavatele, dokumenty pro vydání rozhodnutí o
poskytnutí dotace a administrace realizační a závěrečné fáze projektu)
Dotační program – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019
Dotační tituly
• Místní komunikace – Průmyslová, Svésedlice
• Restaurování kamenného kříže ve Svésedlicích
• Workout stezka v lokalitě za vysílačem

Návrh usnesení č. 4/12/2018
ZO schvaluje předloženou smlouvu o dílo s firmou Timoris.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

Různé
Kalendář MRB – historické foto
Rybník – začátkem dubna – ryby do rybníka, cca 200kg (kapr, lín, amur, plotice atd.)
Pozemek – 215/1 – 47.000,- - 1.593m2, insolvenční řízení
Obecní brigáda – 30.3. – výsadba, úklid, atd.
Brigáda ČOV – poděkování všem zúčastněným
• Místo původní ČOV – přesun BIO kontejneru od autoservisu?
Obecní slavnost – 6.9. – vystoupení skupiny z Taiwanu
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Usnesení
Přijatá usnesení
4/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2018.
4/2/2018
ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 bez výhrad
4/3/2018
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad
4/4/2018
ZO schvaluje výši mimořádné odměny starostovi obce ve výši jednoho měsíčního platu 39 054 Kč.
4/5/2018
ZO schvaluje nabídku firmy Myfa Olomouc s.r.o. na zpevnění komunikace v lokalitě U Hřiště
4/6/2018
ZO schvaluje odměnu pro SSDH za sečení zmol ve výši 28 000 Kč.
4/7/2018
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z AOPK na výsadbu zeleně.
4/8/2018
ZO schvaluje předloženou zprávu finančního výboru.
4/9/2018
ZO schvaluje podání žádosti do soutěže.
4/10/2018
ZO schvaluje dodatek č.16 ke smlouvě o dílo 28050029 s firmou Marius Pedersen
4/11/2018
ZZO schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě č.8603130818 s pojišťovnou Kooperativa Vienna Insurance Group
4/12/2018
ZO schvaluje předloženou smlouvu s firmou Timoris.

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

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice
Ověřovatelé zápisu:

Jana Herynková
Zastupitel

Bohuslav Ohera
Zastupitel
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