Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
20. Května 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 20. 5. 2020 v 18:00 hod.,
v místní knihovně, Svésedlice 58, Svésedlice. Zasedání se zúčastnili všichni zastupitelé obce /Lubomír Konar,
Stanislav Zavadil, Vlastimil Berka, Bohuslav Ohera, Pavel Chrást, Jana Herynková, Jan Herynek. 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 Pavla Chrásta, Jana Herynka.

2. Schválení, případně doplnění navrženého programu
Do programu zasedání byly doplněny následující body:
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. Vstup obce do Sdružení místních samospráv
6. Přezkoumání hospodaření za rok 2019
7. Program péče o krajinu 2020
8. Sečení Zmol
9. Marius Pedersen – dodatek č. 17
10. Záměr obce – pronájem části p.č. 247/133
11. Dotace Olomouckého kraje (POV, JSDH, nátěr kaple, 650.let obce)
12. Komunikace „Průmyslová“
13. Pojištění obce – dodatek ke smlouvě
14. Vodovod
15. Plátcovství DPH
16. Rozpočtové opatření
17. Různé
18. Diskuze
19. 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.

4. Vstup obce do Sdružení místních samospráv.
• Výhodnější OSA
• Hospoda a kulturní akce
Návrh usnesení č. 13/1/2020
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje vstup obce do Sdružení místních samospráv
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Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

5. Přezkoumání hospodaření, účetní závěrka, závěrečný účet za rok 2019
Starosta seznámil zastupitele s výsledky dílčích a závěrečného přezkoumání hospodaření obce.
Návrh usnesení č. 13/2/2020
ZO schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat.
Účetní závěrka obce za rok 2019
• Příjmy
• Výdaje
• Financování
• Přijaté dotace

24 522 329,30 Kč
24 568 024,80 Kč
45 695,50 Kč
3 617 814,38 Kč

Návrh usnesení č. 13/3/2020
ZO schvaluje účetní závěrku obce Svésedlice za rok 2019 bez výhrad
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat.
Závěrečný účet obce za rok 2019
• Rozpočtové hospodaření – detailně
• Daňové příjmy
• Plnění sdílených daní po měsících
• Plnění běžných výdajů dle paragrafů
• Majetek, atd.
Návrh usnesení č. 13/4/2020
ZO schvaluje závěrečný účet obce Svésedlice za rok 2019 bez výhrad.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

6. Program péče o krajinu 2020
•
•
•
•

Lokalita nad Zmoly
20ks ovocných dřevin
Švestka, třešeň a hrušeň
Žádost je na cca 35.000,-

Návrh usnesení č. 13/5/2020
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výsadbu zeleně z Programu péče o krajinu 2020
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

7. Sečení Zmoly
•
•
•
•
•

SDH – 12 parcel, jde celkově o cca 2/3 plochy
Celá levá strana a pravá strana cca po vysílač
Cena za sečení v roce 2019 – 28.000,Zbytek sečení se pokusí zajistit brigádně obec
Nabídka brigády sečení místním občanům

Návrh usnesení č. 13/6/2020
ZO souhlasí se sečením části Zmoly ze strany SDH za cenu 21.000,-.
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Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

8. Marius Pedersen – dodatek č. 17
•
•
•
•

Navýšení cen za likvidaci papíru a plastu
Plast
1.600,-/t
Papír
800,-/t
Zbylé ceny smlouvy budou navýšeny o 4,6%, což činí inflační index

Návrh usnesení č. 13/7/2020
ZO schvaluje dodatek č. 17 se svozovou firmu Marius Pedersen
Hlasování o návrhu: PROTI 7. Návrh nebyl přijat

9. Záměr obce – pronájem č.p. 247/133
•
•

Část parcely u nové ČOV
V současné době obec nevyužívá, pouze zde sečeme trávu

Návrh usnesení č. 13/8/2020
ZO schvaluje záměr pronájmu č.p. 247/133
Hlasování o návrhu: PRO 6 . Vlastimil Berka se zdržel. Návrh byl přijat

10.Dotace Olomouckého kraje
•
•
•
•
•
•

POV – DT 5 – obchod – podpořeno 100.000,POV - DT 1 – nepodpořeno, DT – 3 nepodpořeno
JSDH – podpořeno částečně – 17.500,ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 17.500,- na podporu JSDH
Nátěr kaple – podpořeno 50.000,-, barva - Dva návrhy žlutá či hnědá
650. let obce – akce přesunuta na příští rok

Návrh usnesení č. 13/9/2020
ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 100.000,- na podporu prodejny v obci Svésedlice
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat.
Návrh usnesení č. 13/10/2020
ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat.
Návrh usnesení č. 13/11/2020
ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 50.000,- na renovaci fasády na kapli sv. Františka a Tomáše ve Svésedlicích
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat.
Návrh usnesení č. 13/12/2020
ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat.
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11.Komunikace „Průmyslová“
•
•
•

21. a 22.5. pokládka finální vrstvy asfaltu
Jednání o spoluúčasti místních firem. Ty si budou také nejspíš asfaltovat, případně dláždit i své soukromé
plochy okolo této komunikace
Hranice pozemků - přesuny hraničních kolíků ze strany neznámého pachatele v průběhu realizace
stavby. Tímto jednám docházelo ke zbytečným jednáním s dotčenými majiteli sousedních parcel, zda je
stavba prováděna na obecním či jejich soukromém pozemku.

ZO bere na vědomí

12. Pojištění obce – dodatek ke smlouvě
•
•
•
•

Skladové zásoby – obchod a hospoda – pojistná částka 100.000,Soubor zásob – hotovost obchod a hospoda – 50.000,Pojištění strojů – technologie ČOV
Elektronické zařízení ČOV

Návrh usnesení č. 13/13/2020
ZO schvaluje dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 8603130818 s Kooperativa pojišťovna, a.s.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

13.Vodovod
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cena jedné přípojky cca 5.000,- dle zájemců (84)
Spoluúčast připojení dané nemovitosti – budeme řešit na dalším zasedání
Veřejná část vodovodní přípojky (komplet) + položení vodovodního potrubí na soukromém
pozemku po vodoměr
Žádost o dotaci na Olomoucký kraj – dofinancování vodovodu
Výše požadované částky z rozpočtu Olomouckého kraje jsou 3.000.000,Lokality B5 a B6 Jahn a Jabůrek – obec nebude financovat z vlastních zdrojů tyto dvě lokality, jelikož
se jedná se soukromou investici daných developerů
Jabůrek – 2-1-2 – náklady daného řadu dle soutěže - 208.053,- dotačně uznatelné, spoluúčast
74.899,- - je ochoten si zaplatit sám
Jahn – 2-1-1 – náklady daného řadu dle soutěže - 141.793,-, dotačně neuznatelné, nikdo zde v této
lokalitě při podání žádosti o dotaci nebyl trvale přihlášen k pobytu. Je ochoten si zaplatit výši dotace
cca 64% a spoluúčast 51.045,- žádá zaplatit po obci
Dofinancování vodovodu - úvěr
Aktuální stav
Náklady projektu s DPH
45 112 571,Dotace NPŽP
26 863 244,Vlastní zdroje žadatele
18 249 326,Náklady projektu bez DPH
35 987 574,Dotace kraj
? v tuto chvíli nevíme
Vybráno za přípojky
? v tuto chvíli nevíme
Spoluúčast obce
? v tuto chvíli nevíme
Výše úvěru bychom měli řešit léto/podzim 2020

Návrh usnesení č. 13/14/2020
ZO schvaluje nabídku firmy AQOL, s.r.o. na zpracování dokumentace soukromé části vodovodních přípojek v
rámci realizace stavby „Vodovod Svésedlice“
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
Návrh usnesení č. 13/15/2020
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ZO schvaluje žádost o podání žádosti o dotaci z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020, dotační titul Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou
potřebu a úpraven vody
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

14.Plátcovství DPH
•
•
•
•
•
•

Dobrovolné plátcovství DPH
Povinné od 1mil. Obratových za 12 po sobě jdoucích měsíců
Vodné, stočné plus poskytování služeb – obchod a hospoda
Daňový poradce
Schůzka ohledně spolupráce
Délka spolupráce 12měsíců krát 5.000,-/měsíčně

Návrh usnesení č. 13/17/2020
ZO schvaluje dobrovolné přihlášení obce k plátcovství DPH

15.Rozpočtové opatření č.2
•

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem RO č. 2. Příjmy a výdaje navýšeny o 754 084 Kč

Návrh usnesení č. 13/18/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

16.Různé
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Oprava šoupátek – U Hřiště – jedná se o poškozené uzávěry. Uzávěry byly poškozeny během stavebních
prací na soukromých parcelách stavebníků.
Obecní les – křižovatka Vacanovice, Doloplazy – kácení dřeva, suché břízy a modříny. Dřevo bude
použito na topení v pohostinství.
Veřejný opatrovník – Blehová Zdenka – starosta informoval o změnách, které zde v této oblasti nastaly,
včetně přesunu našeho opatrovníka do jiného zařízení – Libina. Ze strany obce bylo nutno zajistit nákup
oblečení a věcí osobní potřeby. Bylo nutné zařídit změnu zdravotní pojišťovny. Jednat s úřady ve věcech
důchodu, příspěvku na péči, zdravotního posudku a podobně.
Dobrovolné snažení spoluobčanů
Terénní úprava Zmoly - sběr kamenů, úprava terénu, zalévání nové výsadby, atd.
Pokládka nového lina v hospodě
Spolupráce při fungování obchodu a hospody
Velikonoční úklid po obci a příkopech, svoz velkoobjemu za pomocí zastupitelů
Dodělání chodníku na obci, atd.
Brigáda hřiště – první pátek v měsíci
5.6.
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Přijatá usnesení
Usnesení č. 13/1/2020
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje vstup obce do Sdružení místních samospráv
Usnesení č. 13/2/2020
ZO schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Usnesení č. 13/3/2020
ZO schvaluje účetní závěrku obce Svésedlice za rok 2019 bez výhrad
Usnesení č. 13/4/2020
ZO schvaluje závěrečný účet obce Svésedlice za rok 2019 bez výhrad.
Usnesení č. 13/5/2020
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výsadbu zeleně z Programu péče o krajinu 2020
Usnesení č. 13/6/2020
ZO souhlasí se sečením části Zmoly ze strany SDH za cenu …….
Usnesení č. 13/8/2020
ZO schvaluje záměr pronájmu č.p. 247/133
Usnesení č. 13/9/2020
ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 100.000,- na podporu prodejny v obci Svésedlice
Usnesení č. 13/10/2020
ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Usnesení č. 13/11/2020
ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 50.000,- na renovaci fasády na kapli sv. Františka a Tomáše ve Svésedlicích
Usnesení č. 13/12/2020
ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Usnesení č. 13/13/2020
ZO schvaluje dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 8603130818 s Kooperativa pojišťovna, a.s.
Usnesení č. 13/14/2020
ZO schvaluje nabídku firmy AQOL, s.r.o. na zpracování dokumentace soukromé části vodovodních přípojek v
rámci realizace stavby „Vodovod Svésedlice“
Usnesení č. 13/15/2020
ZO schvaluje žádost o podání žádosti o dotaci z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020, dotační titul Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou
potřebu a úpraven vody
Usnesení č. 13/16/2020
ZO schvaluje dobrovolné přihlášení obce k plátcovství DPH a
Usnesení č. 13/17/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2.
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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

Jan Herynek
Zastupitel
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