Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
22. ledna 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 22. 1. 2020 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, Bohuslav Ohera /. Jan Herynek omluven pro nemoc. 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 Pavla Chrásta a Janu Herynkovou.

2. Schválení, případně doplnění navrženého programu
Do programu zasedání byly doplněny následující body:
• Komunikace „Průmyslová“ – dodatek č. 1 k smlouvě o dílo
• Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
• Inventarizace obce
• Souhlas s výsadbou stromů na pozemcích obce
• Chodník kolem telefonní budky
• VPP
• MMR – značení cyklotras
• Záměr obce – prodej části p. č. 253/7
Nově schválený program zasedání zastupitelstva:
1. Vodovod – výběr zhotovitele
2. Provoz hospody a smíšeného zboží
3. Podání žádostí o dotace na Olomoucký kraj na rok 2020
4. PRO - Program rozvoje obce
5. Komunikace „Průmyslová“ – dodatek č. 1 k smlouvě o dílo
6. Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
7. Inventarizace obce
8. Souhlas s výsadbou stromů na pozemcích obce
9. Chodník kolem telefonní budky
10. VPP
11. MMR – značení cyklotras
12. Záměr obce – prodej části p. č. 253/7
13. Diskuse
14. Závěr
Starosta navrhl schválit doplněný program.
Hlasování o návrhu: PRO 6. 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. Vodovod – výběr zhotovitele
•
•
•
•
•
•

Výběrové řízení probíhalo na stránkách www.zadavatel.cz
VŘ pro nás realizovala firma VIA Consult, a.s.
Soutěž probíhala na dvě kola (29. 10. – 21. 11. a 3. 12. – 3. 1.)
Sdružení Svésedlice-2019 (vedoucí sdružení INSTA CZ)
35 986 267,29 Kč
VHS stavby, a.s.
37 508 244,37 Kč
VPK Suchý, s.r.o.
39 670 195,47 Kč
Ceny jsou bez DPH

Návrh usnesení č. 11/1/2019
Zastupitelstvo obce Svésedlice vybírá jako dodavatele pro akci „Vodovod Svésedlice“ Sdružení Svésedlice2019“ vedoucí sdružení INSTA CZ, s.r.o. s nabídkovou cenou 35 986 267,29 bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

5. Provoz hospody a smíšeného zboží
•
•
•

Na hospodu jeden zájemce – P. Š. – jako zaměstnanec obce.
Na hospodu od dubna teoretický zájemce – E. T. (provozuje nyní hospodu v Čechovicích)
Obchod - jednání se zájemcem na pozici vedoucího prodejny probíhají.

Návrh usnesení č. 11/2/2019
ZO souhlasí s provozováním hospody ve vlastní režii a pověřuje starostu obce zajištěním živnostenského
listu na hostinskou činnost
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

6. Podání žádostí o dotace na Olomoucký kraj
•
•
•
•
•
•

POV Dt 1 – rozšíření parkovacích míst
POV Dt 3 – projektová dokumentace na technické zázemí (na staré ČOV)
POV Dt 5 – podpora venkovských prodejen
Program památkové péče – nátěr kaple
JSDH – oblek PSII a zásahové obleky
Program podpory kultury v Olomouckém kraji a Ministerstvo kultury – kulturní aktivity – akce 8.8.2020
– Obecní slavnosti u příležitosti 650. let první písemné zmínky

Návrh usnesení č. 11/3/2019
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci POV Dt 1 – rozšíření parkovacích míst
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat
Návrh usnesení č. 11/4/2019
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci POV Dt 3 – projektová dokumentace na technické zázemí Hlasování o
návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat
Návrh usnesení č. 11/5/2019
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci POV Dt 5 – podpora venkovských prodejen
• Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat
Návrh usnesení č. 11/6/2019
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci Program památkové péče – nátěr kaple
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat
Návrh usnesení č. 11/7/2019
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci JSDH – oblek PSII a zásahové obleky
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Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat
Návrh usnesení č. 11/8/2019
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci Program podpory kultury v Olomouckém kraji a Ministerstvo
kultury – kulturní aktivity – akce 8.8.2020 – Obecní slavnosti u příležitosti 650. let první písemné zmínky
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat.

7. PRO – Program rozvoje obce
•
•
•
•

Schválen v prosinci 2016
Je v něm zahrnuto 45 cílů
Z toho k dnešnímu dni hotovo 17 cílů
Aktualizace

ZO bere na vědomí přípravu aktualizace PRO na roky 2020 - 2030

8. Komunikace Průmyslová – dodatek č. 1 k smlouvě o dílo
•
•
•

Změna termínu realizace, cena zůstává stejná
Původní termín konec února
posun dodatkem č. 1 na 31. 5. 2020

Návrh usnesení č. 11/9/2019
ZO schvaluje dodatek č. 1. k smlouvě o dílo – Stavební úprava MK. č.14c – Průmyslová, Svésedlice a
pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

9. Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
•

9. 12. 2019 schválená novela nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních
celků

•
•

Dosavadní částky byly navýšeny o 10%, účinnost od 1. 1.2020
Uvolněný člen – odměna automaticky vyplývá z aktuálního znění nařízení vlády. Od 1. 1. 2020 se
odměna tedy navýší automaticky.
Neuvolněný člen – novela navýšila maximální možnou výši odměn. Je tedy na rozhodnutí zastupitelstva,
zda přistoupí k navýšení odměn pro své neuvolněné členy za výkon jednotlivých funkcí.

•

ZO bere na vědomí

10.Inventarizace majetku obce
• Předseda
Berka Vlastimil
• Členové
Partschová Martina a Herynek Jan
• Provedení inventarizace hospodářských prostředků k 31. 12. 2019 a to ve dnech 22. 1. – 17. 2. 2020
ZO bere na vědomí inventarizaci obecního majetku

11.Souhlas s výsadbou stromů na pozemcích obce
•
•
•
•
•
•
•

Žádost místního občana o souhlas obce s výsadbou stromů na pozemcích obce
Žádá o dotaci z Národního programu ŽP – výzva č. 9/2019
Výsadba stromů v těchto lokalitách
Rozšíření parkovacích míst směr Zmoly (160/1)
Výsadba stromu před RD Tomkovými (160/1)
Přístupový chodník z ulice U Hřiště, k hřišti (247/158)
Kolem retenční nádrže U Hřiště (247/169)
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•

Před výsadbou zašle na obec seznam stromů, dle znaleckého posudku, který je nedílnou součástí
žádosti o dotaci

Návrh usnesení č. 11/10/2019
ZO souhlasí s výsadbou stromů na pozemcích obce (160/1, 247/158 a 247/169)
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

12.Chodník kolem telefonní budky
•
•
•
•
•
•
•
•

Propad u dešťového svodu – Prečovi x Smékalovi – řešeno přímo na místě s dotčenými.
Demontáž telefonní budky – v letošním roce, můžeme, ale náklady budou kompletně v režii obce.
Od 1. 1. 2021 bude probíhat demontáž ze strany provozovatele ve všech obcích do 1000 obyvatel,
jakmile na nás dojde řada, bude v režii provozovatele
Dotaz na předláždění chodníku – snížení nivelity od rohu č. p. 23 po vrata č.p. 21
Po předchozí domluvě a případným souhlasem dotčených majitelů nemovitostí, že takto chtějí
nechat snížit nivelitu (podpis situačního výkresu)
Navrhuji kompletní řešení celého prostranství dle časových a finančních možností
Odstranění telefonní budky plus část chodníku, který slouží jako přístup k telefonní budce
Realizace zeleně, lokalita 5 - dle studie z roku 2018 (Ing. Žáková)

ZO bere na vědomí

13.VPP
•
•
•
•
•
•
•

Nástroj aktivní politiky
Je potřeba brát zřetel na aktuální situaci na trhu práce
Podporované skupiny z evidence uchazečů na ÚP
Evidence nad 12 měsíců
Evidence nad 6 měsíců a zároveň starší 50let
Atd.
15.000,- měsíčně, maximálně 6 měsíců a jedno místo
Žádost na úřad práce nebude podávána.

ZO bere na vědomí

14.MMR – dotace na značení cyklotras.
•
•
•
•

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Žádost přes mikroregion Bystřička
Dotace je 50%
Značení cyklotras, cyklomapy, odpočívky, nabíječky na elektrokola, atd.
Obec Svésedlice se tohoto projektu nezúčastní.

ZO bere na vědomí.
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15.Záměr obce – prodej části p. č.253/7
Starosta na snímku mapy ukázal část parcely, o kterou má majitel haly zájem.
Návrh usnesení č. 11/11/2019
ZO schvaluje záměr prodeje části p. č. 253/7 o výměře cca 400m2
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

16.Různé
Lavička v ovocné aleji – umístění, kontrola přímo na místě, zastupitelé – v případě odsouhlasení daného místa
doplním k lavičce odpadkový koš
Parkovací místa – realizace – březen
8. 8. – obecní slavnost návrh vystupujících, časový harmonogram celého dne, atrakce pro děti i dospělé,
finanční stránka celé akce atd.
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Přijatá usnesení
11/1/2019
Zastupitelstvo obce Svésedlice vybírá jako dodavatele pro akci „Vodovod Svésedlice“ Sdružení Svésedlice2019 s nabídkovou cenou 35 986 267,29 bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
11/2/2019
ZO souhlasí s provozováním hospody ve vlastní režii a pověřuje starostu obce zajištěním živnostenského
listu na hostinskou činnost.
11/3/2019
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci POV Dt 1 – rozšíření parkovacích míst.
11/4/2019
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci POV Dt 3 – projektová dokumentace na technické zázemí.
11/5/2019
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci POV Dt 5 – podpora venkovských prodejen.
11/6/2019
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci Program památkové péče – nátěr kaple.
11/7/2019
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci JSDH – oblek PSII a zásahové obleky.
11/8/2019
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci Program podpory kultury v Olomouckém kraji a Ministerstvo kultury –
kulturní aktivity – akce 8. 8. 2020 – Obecní slavnosti u příležitosti 650. let první písemné zmínky.
11/9/2019
ZO schvaluje dodatek č. 1 k smlouvě o dílo – Stavební úprava MK. č.14c – Průmyslová, Svésedlice a
pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
11/10/2019
ZO souhlasí s výsadbou stromů na pozemcích obce (160/1, 247/158 a 247/169).
11/11/2019
ZO schvaluje záměr prodeje části p. č. 253/7 o výměře cca 400m2.
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Závěr
Zápis reflektuje průběh jednání zastupitelstva, obsah projednaných bodů, hlasování i schválená usnesení.

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice
Ověřovatelé zápisu:

Pavel Chrást
Zastupitel

Jana Herynková
Zastupitel
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