Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
30. října 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 30.10. 2019 v 18:00 hod.
v místní knihovně, Svésedlice 58, Svésedlice. Zasedání se zúčastnilo všech 7 zastupitelů obce /Lubomír Konar,
Stanislav Zavadil, Vlastimil Berka, Pavel Chrást, Jana Herynková, Jan Herynek, Bohumil Ohera /. Dále byli přítomni
3 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 Pavla Chrásta.

2. Schválení, případně doplnění navrženého programu
Do programu zasedání byly doplněny následující body:
• Vodovod – managerské řízení projektu
• Vodovod – technický dozor investora
• Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
Nově schválený program zasedání zastupitelstva:
1. Dopravní obslužnost – dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje
2. Finanční dar – Vesnice roku 2019
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, Svésedlice 29/1
4. Pojištění odpovědnosti zastupitelů
5. Žádost o poskytnutí příspěvku SDH Svésedlice na prapor
6. Plán financování obnovy kanalizací pro období 2020 – 2029
7. Pronájem nebytových prostor – obchod a hospoda
8. Rozpočtové opatření
9. Vodovod – managerské řízení projektu
10. Vodovod – technický dozor investora
11. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr
Starosta navrhl schválit doplněný program.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

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. Dopravní obslužnost – dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje činnosti kompostárna Přáslavice
•
•
•

Dnes – 70,-/osoba/rok (poslední 4 roky)
Návrh dodatku – 150,-/osoba/rok
Pro rok 2020 se to u nás rovná 29.700,-

Návrh usnesení č. 9/1/2019
ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

5. Finanční dar – Vesnice roku 2019
•
•

2. místo v krajském kole
Odměna 200.000,-

Návrh usnesení č. 9/2/2019
ZO schvaluje přijetí daru ve výši 200.000,- od Olomouckého kraje.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
Návrh usnesení č. 9/3/2019
ZO schvaluje darovací smlouvu a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby,
Svésedlice 29/1
Starosta na mapě ukázal místo s novou přípojkou.
• Připojení kNN p.č. 29/1 (Burdová)
• Ze stávajícího sloupu v trávníku a přes dlažbu k budoucímu RD
Návrh usnesení č. 9/4/2019
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č IP-12-8024343
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

7. Pojištění odpovědnosti zastupitelů
•
•
•
•
•

7 členů zastupitelstva
Limit pojistného – 1mil.
Počátek 11.11.2019 (k tomuto datu končí původní smlouva)
Doba trvání – 3 roky
2.762,-/rok

Návrh usnesení č. 9/5/2019
ZO schvaluje smlouvu pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce Svésedlice
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

8. Žádost o poskytnutí příspěvku SDH Svésedlice na prapor
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•
•
•

Žádost ze strany SDH o finanční příspěvek
Předpokládaná cena dle žádosti 80.000,- prapor a 10.000,- příslušenství
Oslavy mají proběhnout 20. června 2020

Návrh usnesení č. 9/6/2019
ZO schvaluje výši příspěvku 10 000 Kč na pořízení praporu pro SDH Svésedlice
Hlasování o návrhu: PRO 6 Zdržel se Vlastimil Berka
7. Návrh byl přijat

9. Plán financování obnovy kanalizací pro období 2020 – 2029
•
•

•
•
•

Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV je obec
Citace ze zákona – Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné
provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto
účely. Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy
vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 let.
Celková délka kanalizace v obci – 2,11km
Celková hodnota kanalizací a ČOV v obci 24,39 mil.
Rezervní fond 372 000 Kč

Návrh usnesení č. 9/7/2019
ZO schvaluje plán financování obnovy kanalizací pro období 2020 - 2029
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

10. Pronájem nebytových prostor – obchod a hospoda
•

Stávající nájemce ukončí k 31.12.2019 nájemní smlouvu. Obec vyhlašuje záměr pronajímat prostor
v kulturním domě č.p.43 od 1.1.2020 za účelem provozování obchodu a hospody.

Návrh usnesení č. 9/8/2019
ZO schvaluje záměr obce pronájem nebytových prostor v kulturním domě č.p. 43 (obchod a hospoda )
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

11. Rozpočtové opatření 10 a 11
RO 10
příjmy – odvody za vynětí ze ZPF 20.000,výdaje – rozpuštění příjmů – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Schváleno starostou.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10
RO 11
příjmy – 341 600 Kč z toho dotace POV – PD vodovod 300.000,výdaje – 1 536 000 Kč z toho pitná voda 300 000, Sportovní zařízení 440 000, veřejné osvětlení 710 000
Financování – 1 194 400 Kč
Návrh usnesení č. 9/9/2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

12. Vodovod – managerské řízení projektu
•
•

dotačně uznatelný náklad – obsahuje
Aktualizace a doplňování elektronického prostředí MS 2014+
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunikace s pracovníky SFŽP
Provedení dotačního poradenství při realizaci projektu
Příprava a sestavení průběžných monitorovacích zpráv
Zpracování žádostí o platby
Dotační administrace změn projektu
Příprava a sestavení závěrečného ZVA
Příprava a sestavení závěrečné žádosti o platbu
Případné zpracování a žádost o půjčku na SFŽP
Zpracování a podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj v daném roce realizace stavby
GHC Regio
356.950,Stavební a inženýrský servis s.r.o.
421.685,BM Asistent, s.r.o.
435.600,Ceny jsou vč. DPH

Návrh usnesení č. 9/10/2019
ZO schvaluje nabídku firmy GHC Regio za celkovou nabízenou cenu 356.950 Kč včetně DPH na manažerské
řízení realizace projektu „Vodovod Svésedlice“
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

13. Vodovod – technický dozor investora
•
•

Dotačně uznatelný náklad, trvání po dobu stavby, předpoklad 15 měsíců
Zajištění a předání staveniště, vedení porad 1x týdně po dobu stavby, 1x týdně pochůzka po stavbě,
příprava a vedení kontrolního dne, pořízení a rozeslání zápisu, přítomnost na zkouškách a přejímkách,
příprava ke kolaudaci stavby, účast na kolaudačním řízení
Ing. Antonín Hanák
475.000,Ing. Petr Poštulka
542.080,Ing. Zbyněk Cupák
508.200,Ceny jsou vč. DPH

•
•
•
•
•
Návrh usnesení č. 9/11/2019
ZO schvaluje nabídku od Ing. Antonína Hanáka za celkovou nabízenou cenu 475.000 Kč včetně DPH na TDI
projektu „Vodovod Svésedlice“
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat Stanislav Zavadil se zdržel

14. Smlouva o zřízení věcného břemene
•
•

Předcházelo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 14.2.2019
Jedná se o p.č. 130 a 239

Návrh usnesení č. 9/12/2019
• ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

15. Různé
Kontroly – finanční a kontrolní výbor – kontrolní proběhl - odpady, finanční 31.10.
Doplnění košů po obci – chodník směr Vacanovice, hřiště, ovocná alej – lavička plus koš
Chodník směr Vacanovice – zeleň – štěrkový záhon, mochny plus skalníky. Cca 1.000,- před každým RD.
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Přijatá usnesení
č. 9/1/2019
ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje
č. 9/2/2019
ZO schvaluje přijetí daru ve výši 200.000,- od Olomouckého kraje.
č. 9/3/2019
ZO schvaluje darovací smlouvu a pověřuje starostu obce jejím podpisem
č. 9/4/2019
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č IP-12-8024343
č. 9/5/2019
ZO schvaluje smlouvu pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce Svésedlice
č. 9/6/2019
ZO schvaluje výši příspěvku 10 000 Kč na pořízení praporu pro SDH Svésedlice
č. 9/7/2019
ZO schvaluje plán financování obnovy kanalizací pro období 2020 - 2029
č. 9/8/2019
ZO schvaluje záměr obce pronájem nebytových prostor v kulturním domě č.p. 43 (obchod a hospoda )
č. 9/9/2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11
č. 9/10/2019
ZO ZO schvaluje nabídku firmy GHC Regio za celkovou nabízenou cenu 356.950 Kč včetně DPH na manažerské
řízení realizace projektu „Vodovod Svésedlice“
č. 9/11/2019
ZO schvaluje nabídku od Ing. Antonína Hanáka za celkovou nabízenou cenu 475.000 Kč včetně DPH na TDI
projektu „Vodovod Svésedlice“
č. 9/12/2019
ZO souhlasí s nákupem části p.č.247/9, o celkové výměře 240m2 za celkovou cenu 48.000,- a pověřuje starostu
obce vyhotovením kupní smlouvy

Stránka 5 z 6

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

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice
Ověřovatelé zápisu:

Jana Herynková
Zastupitel

Pavel Chrást
Zastupitel
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