Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
12. února 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 12. 2. 2020 v 18:00 hod.
v místní knihovně, Svésedlice 58, Svésedlice. Zasedání se zúčastnili 4 zastupitelů obce /Lubomír Konar, Stanislav
Zavadil, Vlastimil Berka, Bohuslav Ohera /. Pavel Chrást, Jana Herynková, Jan Herynek omluveni 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 Vlastimila Berku, Bohuslava Oheru.

2. Schválení, případně doplnění navrženého programu
Nově schválený program zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.

Příspěvek Charita
Připojení k NN – Svésedlice, lokalita Na Vršku
Provoz smíšeného zboží
Diskuse
Závěr

Starosta navrhl schválit program.
Hlasování o návrhu: PRO 4. 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.

4. Příspěvek Charita
•
•
•
•

Charita žádá o příspěvek 47.000,V roce 2019 pomoc třem potřebným občanům
582 návštěv a poskytli 645 hodin přímé péče, což je o 545 hodin více než v roce 2018
145 hodin trval čas strávený na cestách za klientem

Návrh usnesení č. 12/1/2020
• Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje příspěvek Charitě Olomouc, Wurmova 588/5, IČ. 44936427
ve výši 5.000,Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

5. Připojení k NN – Svésedlice, lokalita Na Vršku
Starosta na mapě objasnil budoucí napojení kNN druhé etapy lokality Na Vršku.
Návrh usnesení č. 12/2/2020
• ZO souhlasí s navrženým připojením lokality Na Vršku.
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Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

6. Provoz smíšeného zboží
•
•
•

Hospoda – Petra Šimková (jediný zájemce o pozici v místním pohostinství)
Obchod – Ludmila Prečová (jediný zájemce o pozici v místním smíšeném zboží)
Obě pozice - dohoda o pracovní činnosti

Návrh usnesení č. 12/3/2020
• ZO souhlasí s provozováním smíšeného zboží ve vlastní režii a pověřuje starostu obce zajištěním
provozu
Hlasování o návrhu: PRO. Návrh byl přijat

7. Různé
•
•
•

Sečení Zmol - starosta obce podal informaci o tom, že v letošním roce nebude v silách SDH Svésedlice
zvládnou kompletní seč (2x ročně) lokality Zmoly.
8.8. – obecní slavnost –nad touto akcí převzal hejtman Olomouckého kraje záštitu a je přislíbená jeho
osobní účast na této akci.
Odpadové hospodářství – byl přednesen návrh na svoz separovaných míst jednou měsíčně. Z důvodu
úspory financí je pro obec lepší, aby spoluobčané maximálně využívali svých nádob na papír a plast,
které mají doma. Ti, co je nemají, mohou stále žádat na obecním úřadě.

Přijatá usnesení
12/1/2020
• Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje příspěvek Charitě Olomouc, Wurmova 588/5, IČ. 44936427
ve výši 5.000,12/2/2020
ZO souhlasí s navrženým připojením lokality Na Vršku.
12/3/2020
• ZO souhlasí s provozováním smíšeného zboží ve vlastní režii a pověřuje starostu obce zajištěním
provozu

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

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice
Ověřovatelé zápisu:

Vlastimil Berka
Zastupitel

Bohuslav Ohera
Zastupitel
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