Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
24. července 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 24. 7. 2019 v 18:00 hod.
v místní knihovně, Svésedlice 58, Svésedlice. Zasedání se zúčastnilo 6 zastupitelů obce /Lubomír Konar, Stanislav
Zavadil, Vlastimil Berka, Pavel Chrást, Jana Herynková, Jan Herynek. Omluven Bohumil Ohera - dovolená . 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 Jana Herynka

2. Schválení, případně doplnění navrženého programu
Do programu zasedání byly doplněny následující body:
• Oprava cesty na vršku
• Žádost o přesazení lípy
Starosta navrhl schválit doplněný program.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
Nově schválený program zasedání zastupitelstva:
1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
2. Záměr obce – prodej části p.č. 160/1
3. Hřiště
4. Rozšíření veřejného osvětlení – výběr zhotovitele
5. Work-out stezka za vysílačem – výběr zhotovitele
6. Komunikace „Průmyslová“ – výběr zhotovitele
7. JSDH – krajská dotace
8. Restaurování kříže na Vacanovice
9. Chodník směrem na Vacanovice – zeleň
10. Program péče o krajinu – výsadba ovocné aleje
11. Rozpočtové opatření č.8
12. Plánovací smlouva – lokalita Na Vršku II. Etapa
13. Oprava cesty na vršku
14. Žádost o přesazení lípy
15. Různé
16. Diskuse
17. 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.
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4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8013671/VB/2
•
•
•

Věcné břemeno ze strany ČEZu
Akce – připojení RD lokality Na Vršku
Starosta na mapě ukázal, o kterou lokalitu se jedná.

Návrh usnesení č. 7/1/2019
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128013671/VB/2 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

5. Záměr obce – prodej části p.č. 160/1
•
•

Část p.č. 160/1 včetně studny p. Tomková (Čapková)
Kupní cena 10.000,-

Návrh usnesení č. 7/2/2019
• ZO schvaluje kupní smlouvu s manželi Tomkovými na část p.č.160/1 (160/24) včetně studny o celkové
výměře 19m2 za dohodnutou kupní cenu 10.000,- a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

6. Hřiště
•
•

Stížnost Luděk Jahn
Provozní řád – poplatek za užívání, poplatek za energie atd.

Návrh usnesení č. 7/3/2019
• ZO schvaluje nájemné za zapůjčení hřiště ve výši spotřebované elektrické energie.
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

7. Rozšíření veřejného osvětlení – výběr zhotovitele
- rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě U Hřiště
- podpořeno z dotace POV 500.000,-

Oslovené firmy podaly následující nabídky
Blesk elektromontáže
Elpremont elektromontáže
Elmo-SA elektromontáže

1 187 962 Kč
1 107 769 Kč
1 214 704 Kč

Návrh usnesení č. 7/4/2019
• ZO schvaluje nabídku firmy Elpremont elektromontáže na výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě
U Hřiště za nabízenou cenu 1 107 769.52 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

8. Work-out stezka za vysílačem – výběr zhotovitele
Z důvodu objasnění některých bodů PD ještě není výběrové řízení hotovo.
•

Bod se přesouvá na příští zasedání ZO
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9. Komunikace „Průmyslová“ – výběr zhotovitele
Výběrové řízení prováděla dle schválené SoD firma Timoris.
Akce podpořena dotací z MMR ve výši 1.793.000,Oslovené firmy:
•
•
•

STaKR s.r.o.
JR Stavby CZ, s.r.o.
MYFA Olomouc, s.r.o.

2.102.825,04 Kč
2.217.542,96 Kč
2.131.000,57 Kč

Návrh usnesení č. 7/5/2019
• ZO schvaluje nabídku firmy STaKR s.r.o.na realizaci akce „ Stavební úprava místní komunikace č. 14c
– Průmyslová, Svésedlice“ za nabízenou cenu 2.102.825,04 Kč a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

10. JSDH – krajská dotace
Žádost nebyla podpořena
•

ZO bere na vědomí

11. Restaurování kříže na Vacanovice
Žádost nebyla podpořena
•

ZO bere na vědomí

12. Chodník směrem na Vacanovice – zeleň
Zeleň mezi chodníkem a domy
Doplnění na straně u parkovacích míst – okrasné stromy
Úkol na příští zasedání – zastupitel Pavel Chrást zjistí požadavky dotčených občanů a přednese je na dalším
ZO.

13. Program péče o krajinu – výsadba ovocné aleje
•
•
•
•
•
•

Míra dotace 100%
116.899,Realizace podzim 2019
Bude vysázeno 41ks stromů a 195ks keřů
Třešeň, hrušeň, švestka, jabloň, ořešák
Růže šípková, hloh jednosemenný, líska obecná, trnka obecná

Návrh usnesení č. 7/6/2019
• ZO schvaluje přijetí dotace z Programu péče o krajinu 2019.
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

14. Rozpočtové opatření č. 8
•
•
•

Příjmy – 2.428.048,- - komunikace Průmyslová, Vesnice roku, výsadba aleje, work out stezka
Výdaje – 2.388.048,- - komunikace Průmyslová, workout, ČOV, vybavení obchodu a hospody, svoz
odpadu, výsadba aleje
Snížení financování o rozdíl 40 000 Kč
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Návrh usnesení č. 7/7/2019
• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

15. Plánovací smlouva lokalita Na Vršku II. etapa
Žadatel se zavazuje vybudovat veřejnou a technickou infrastrukturu dle předložené PD v tomto rozsahu a
čase
Kanalizace
do 24 měsíců od podpisu smlouvy
Vodovod
do 24 měsíců od podpisu smlouvy
NN
dle ČEZ
Veřejné osvětlení
do 24 měsíců od podpisu smlouvy
Komunikace
zpevněný povrch do 24 měsíců od podpisu sml.
Parkovací zálivy, stání na kontejnery, asfaltový povrch do 60 měsíců
Zeleň
do 60 měsíců od podpisu smlouvy

•
•
•
•
•
•
•

Návrh usnesení č. 7/8/2019
• ZO schvaluje plánovací smlouvu a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

16. Oprava cesty - lokalita Na Vršku
Byl přednesen požadavek občanů o opravu komunikace.
•

ZO bere na vědomí

17. Přesazení lípy
Byl přednesen požadavek občanů o přemístění lípy. Alej byla vysazena s písemným souhlasem
předchozího majitele.

18. Různé
•
•
•
•
•
•
•

Kalendář MRB – historické foto
Obecní slavnost – 5.9. – změna termínu - vystoupení skupiny z Číny
Kolaudace ČOV
Rybník – vzdušnění na trvalo z veřejného osvětlení
Čištění potoka – brigáda
Výročí obce 650. let – přednesen termín akce 8.8.2020
Vodovod – schůze s lidmi, rozpočet, podání žádosti o dotaci – ano či ne – míra podpory 64% + možné
dofinancování kraj
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Usnesení
Přijatá usnesení
č. 7/1/2019
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128013671/VB/2 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
č. 7/2/2019
• ZO schvaluje kupní smlouvu s manželi Tomkovými na část p.č.160/1 (160/24) včetně studny o celkové
výměře 19m2 za dohodnutou kupní cenu 10.000,- a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
č. 7/3/2019
• ZO schvaluje nájemné za zapůjčení hřiště ve výši spotřebované elektrické energie.
č. 7/4/2019
• ZO schvaluje nabídku firmy Elpremont elektromontáže na výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě U
Hřiště za nabízenou cenu 1 107 769.52 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
č. 7/5/2019
• ZO schvaluje nabídku firmy STaKR s.r.o.na realizaci akce „ Stavební úprava místní komunikace č. 14c
– Průmyslová, Svésedlice“ za nabízenou cenu 2.102.825,04 Kč a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo.
č. 7/6/2019
• ZO schvaluje přijetí dotace z Programu péče o krajinu 2019.
č. 7/7/2019
• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
č. 7/8/2019
• ZO schvaluje plánovací smlouvu a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

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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