Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
29. května 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 29. 5. 2019 v 18:00 hod.
v místní knihovně, Svésedlice 58, Svésedlice. Zasedání se zúčastnilo všech 7 zastupitelů obce. Dále byli přítomni
2 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 Jan Herynka.

2. Schválení, případně doplnění navrženého programu
Do programu zasedání byly doplněny následující body:
• Vesnice roku
• Základna pro hasičský sport na novém hřišti
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. Kupní smlouva část p. č. 160/1 – Čapková studna
6. Záměr obce – prodej části parcely 160/1 - Tuček
7. Záměr obce – pronájem nebytových prostor
8. Rozpočtová opatření
9. Rozšíření parkovacích míst
10. Vesnice roku
11. Základna pro hasičský sport na novém hřišti
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr

3. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta zhodnotil body z minulého jednání zastupitelstva, informoval o projednaných bodech a splněných
úkolech z předchozího jednání zastupitelstva.

4. Kupní smlouva část p. č. 160/1 – Čapková studna
Zájemce nedoložil GP pro oddělení. Odloženo na příští zasedání.
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5. Záměr obce – prodej části parcely 160/1 - Tuček
Po oddělení požadované oplocené části by vznikla parcela patřící obci bez přístupu z veřejných prostor.
Prodej včetně této části nebo prodej majitelům sousedních parcel. Nutno projednat s majiteli
sousedních pozemků.

6. Záměr obce – pronájem nebytových prostor
Starosta seznámil zastupitele s návrhem pronájmu nebytových prostor. /hospoda, obchod, sál/
Návrh usnesení č. 5/1/2019
• Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce pronajímat nebytové prostory.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

7. Rozpočtová opatření
Starosta seznámil zastupitele s RO č. 4 týkajícím se voleb do EP v celkové výši 44 000 Kč. Toto bylo
schváleno starostou. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Starosta přednesl návrh RO č. 5. navýšení výdajů na chodníky/přeložka el. Vedení/, komunikace u
hřiště.
Zvýšení výdajů o 1 850 000 Kč.
Návrh usnesení č. 5/2/2019
• Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

8. Rozšíření parkovacích míst
Starosta seznámil zastupitele s možností rozšíření parkoviště ve směru do Zmol. Bude zpracován návrh
PD.

9. Vesnice roku
Dne 3. 6. 2019 navštíví naší obec hodnotitelská komise soutěže OBEC ROKU. Starosta předložilo
podrobný časový harmonogram. Dal hlasovat o návrhu, aby komise zasadila pamětní strom v místním
parku.
Návrh usnesení č. 5/3/2019
• Zastupitelstvo obce schvaluje zasazení pamětního stromu členy komise ze soutěže OBEC ROKU.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

10. Základna pro hasičský sport na novém hřišti
Proběhla diskuse o vybudování základy. Řešil se především problém výšky budoucího terénu.
Závěr: SDH předloží návrh na řešení a požadavků na obec.

11. Různé
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Usnesení
Přijatá usnesení
5/1/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce pronajímat nebytové prostory.
5/2/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5.
5/3/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje zasazení pamětního stromu členy komise ze soutěže OBEC ROKU.

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

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice
Ověřovatelé zápisu:

Jana Herynková
Zastupitel

Jan Herynek
Zastupitel
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