18.zasedání 9.12.2020

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
9. prosince 2020

Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 9. 12. 2020 v 18:00 hod.
v místní knihovně, Svésedlice 58. Zasedání se zúčastnili všichni zastupitelé obce /Lubomír Konar, Stanislav
Zavadil, Vlastimil Berka, Bohuslav Ohera, Pavel Chrást, Jana Herynková, Jan Herynek. Dále byli přítomni 5 hosté
z řad veřejnosti.
Zasedání řídil starosta Lubomír Konar.

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.

Schválení, případně doplnění navrženého programu
Doplněné body
•
•

Příspěvek do MAS Bystřička pro rok 2021
Rozpočtové opatření

Doplněný program zasedání
1.

Rozpočet na rok 2021

2.

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2025

3.

Kupní smlouvy – prodej částí p.č. 253/7

4.

Předkupní právo na p.č. 247/149

5.

OZV – psi

6.

OZV – o místním poplatku

7.

OZV – noční klid

8.

OZV – užívání veřejného prostranství

9.

Stanovení výše stočného na rok 2021

10.

PRO – zapojení spoluobčanů

11.

Kamerový systém

12.

Optické vlákno na internet

13.

Příspěvek do MAS Bystřička pro rok 2020

14.

Rozpočtové opatření

15.

Různé

16.

Diskuze

17.

Závěr
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Starosta navrhl schválit program.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

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.

1. Rozpočet na rok 2021
Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce 23.11 – 10.12.
•
•
•

Příjmy
Výdaje
Financování

16 451 000,26 231 000,9 780 000,-

Návrh usnesení
č. 18/1/2020 ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

2. Střednědobý výhled rozpočtu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu vyvěšen na úřední desce 23.11 – 10.12.
•
•
•

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování celkem

33 080 000,44 220 000,11 140 000,-

Návrh usnesení
č. 18/2/2020 ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025
Hlasování o návrhu: PRO 7 Návrh byl přijat

3. Kupní smlouvy – prodej částí p. č . 253/7
Návrh usnesení
č. 18/3/2020 ZO schvaluje prodej části p .č . 253/7, nově vzniklá p .č . 253/31 o celkové
výměře 419m2, za nabízenou cenu 100,-/m2, celková cena 41 900,- panu Petru Berkovi a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování o návrhu: PRO 6, zdržel se Berka. Návrh byl přijat

Návrh usnesení
č. 18/4/2020 ZO schvaluje prodej části p.č. 253/7, nově vzniklá p.č. 253/32 o celkové výměře
56m2, za nabízenou cenu 250,-/m2, celková cena 9 000,- panu Miroslavu Smékalovi a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
Hlasování o návrhu: PRO 5, zdržel se Chrást, Herynek. Návrh byl přijat
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4. Předkupní právo na p.č. 247/149
Smlouvou o zřízení předkupního práva ze dne 20.12.2018 . Bylo zřízeno předkupní právo na dobu
neurčitou. Obec se schválením tohoto prohlášení předkupního práva vzdává.
Návrh usnesení
č. 18/5/2020
- ZO schvaluje prohlášení o vzdání se předkupního práva na p.č. 247/149 v
k.ú. Svésedlice
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

5. OZV – psi
Poplatek ze psů
Poplatek za prvního psa, nyní 100,Za druhého psa, nyní 100,Účinnost od 1.1.2021. Po diskuzi se zastupitelé shodli, že ponechají stávající výši poplatku.
Návrh usnesení
č. 18/6/2020
ZO schvaluje OZV číslo 1/2021 o místním poplatku ze psů.
Hlasování o návrhu: PRO 6, zdržel se Berka. Návrh byl přijat

6. OZV – o místním poplatku
Náklady za rok 2019 – celkem
281 016,Náklady za rok 2020 (k 30.11.)
231 009,Poplatky plus EKO-KOM 2019(odměna za třídění)
179 032,Poplatky plus EKO-KOM 2020 (k 30.11.)
168 145,2019 – doplatek obce
101 984,Účinnost od 1.1.2021. Diskutovány dva návrhy na výši poplatku. 500 a 700 Kč. Nakonec se zastupitelé
shodli na kompromisu 600 Kč.
Návrh usnesení
č. 18/7/2020
ZO schvaluje OZV číslo 2/2021 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování o návrhu: PRO 5 zdržel se Ohera, Herynková . Návrh byl přijat

7. OZV – noční klid
Doba nočního klidu se vymezuje od 2:30 do 6 hodin, a to v následujících případech:
1. dne 9.1.2021 z důvodu konání plesu v prostorách kulturního domu, Svésedlice 43
2. dne 30.4. 2021 z důvodu konání pálení čarodějnic a stavění máje v prostorách dětského hřiště ve
Svésedlicích
3. dne 14.8. 2021 z důvodu konání obecních slavností na hřišti ve Svésedlicích
4. dne 10.9.2021 z důvodu konání slavností vína na obecním dvoře v prostorách obecního dvora
5. dne 5.11. 2021 z důvodu konání lampionového průvodu a večerní zábavy v prostorách obecního dvora,
Svésedlice 58
6. f) v noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního klidu stanovuje od 3:00hod do 6:00hod.
Návrh usnesení
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č. 18/8/2020 ZO schvaluje OZV číslo 3/2021 o nočním klidu
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

8. OZV – užívání veřejného prostranství
Sazby
Umístění dočasných staveb, zařízení sloužící pro poskytnutí prodeje, umístění stavebních zařízení,
reklamních zařízení, zařízení lunaparků, cirkusů, umístění dočasných, povolených skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa, užívání veřejného prostranství pro kulturní akce, sportovní akce, pro
reklamní akce, atd.
Stanovení lokalit
Odloženo na příští zasedání, s tím, že se připraví návrh znění této OZV.
ZO bere na vědomí

9. Stanovení výše stočného na rok 2021
Rok 2019
Vybráno na stočném
Náklady (materiál, energie, mzdy, provozní náklady, správní režie)

+ 230 252,- 214 830,- 377 000,-

Tvorba prostředků obnovy infrastrukturního majetku
(vypočteno z hodnoty majetku, kanalizace a ČOV – 24,39mil.)
Celkem za rok 2019
- 361 578,Celkem náklady 591 830,- / 229 obyvatel = 2 584,-/osoba/rok (by musel činit poplatek, abychom
zaplatili provoz ČOV včetně zákonné tvorby prostředků obnovy infrastrukturního majetku).
Rok 2020
Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro kalendářní rok 2021
Náklady (materiál, energie, mzdy, provozní náklady, správní režie)
Tvorba prostředků obnovy infrastrukturního majetku
(vypočteno z hodnoty majetku, kanalizace a ČOV – 24,39mil.)
Celkem předpokládané náklady

- 217 000,- 392 000,609 000,-

Od rok 2021 bude obec odvádět ze stočného DPH ve výši 10%.
V diskuzi různé návrhy. Nakonec hlasováno o výši 1 400 Kč.
Návrh usnesení
č. 18/9/2020 ZO schvaluje výši stočného na rok 2021 na 38.89 m3 krát (36m3/osoba/rok),
tedy 1 400 Kč/osoba/rok.
Hlasování o návrhu: PRO 5 proti Ohera, Zavadil. Návrh byl přijat

10. PRO – zapojení spoluobčanů
Poslední dotazníkový průzkum v roce 2015
Vydání PRO 2.12.2016
Povinnost dokládat PRO při podávání žádostí o dotace
Metodika MMR – elektronická tvorba
Dotazník pro veřejnost.
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ZO bere na vědomí

11. Kamerový systém
Vzniklé škody
Vyvrácená lampa veřejného osvětlení
Rozježděné obrubníky, ulámané kanalizační šachty
Truhlíky, vandalismus na obecním majetku
Vyvážení odpadu za rybník od cizích lidí a firem
Krádeže, atd.
Náklady cca
výměna VO za AES 4x16 (v nových lokalitách)
1ks kamera
cca
Rekordér pro ukládání záznamu (max. 16 kamer)
cca
Disk pro ukládání záznamu 4TB
cca
Podání žádosti o dotaci – „Podpora prevence kriminality“

28 000,6 000,12 000,3 000,-

ZO bere na vědomí

12. Optické vlákno na internet
Probíhá připokládání chráničky v místech, kde byl projeven zájem spoluobčanů
V termínu se přihlásilo pouze 11 nemovitostí
Po termínu přibyli další!
Bezplatná výpomoc ze strany M.K. s jeho bagříkem.
Původní odhad – cca 400tis. Nyní cca 10tis. za chráničky v zemi
Připojení bude probíhat při realizaci vodovodní přípojky po domluvě s p. Hořínkem ( General Net)
Možnost realizace vlákna taktéž nabídnuta dalším poskytovatelům – bez reakce, pouze General Net si
na své náklady vkládá mikrotrubičky.
Rozvodná síť plus malé rozvaděče po obci – majetek obce
ZO bere na vědomí

13. Příspěvek do MAS Bystřička pro rok 2020
25,-/občan
Předloženo zdůvodnění potřeby příspěvků
Přednesena činnost MAS Bystřička v roce 2020 a plánovaná činnost MAS Bystřička na rok 2021.
Předneseny přínosy pro obec a podnikatele v obci – IROP (projekt Bezpečnost dopravy v obci Svésedlice –
chodník směr Vacanovice a chodník směr VB, nakládání s BIO odpadem, doplnění sběru separovaných
odpadů v MR Bystřička, PRV – Modernizace farmy plus zpráva o dalších podaných dotacích)
Návrh usnesení
č. 18/10/2020
ZO schvaluje příspěvek pro MAS Bystřička pro rok 2021 ve výši 25,-/občan
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
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14. Rozpočtové opatření č. 8
Návrh usnesení
č. 18/11/2020 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.8
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

15. Různé
• Vodovod – první stížnost, zazimování stavby, v příštím roce započnou stavební práce dle počasí, čištění a
úklid MK, úklid staveniště, kontrola staveniště ze strany zhotovitele během vánočních svátků.
• Zimní údržba – silnice III a místní komunikace + chodníky. Silnice III/4365 pouze solení, bez prohrnování
sněhu. Údržba MK dle možností.
• Brigády na rok 2021 – tradiční, před Velikonocemi, první pátek v měsíci od dubna do října
• Kulturní a společenské akce na rok 2021 – 32 akcí
• Splašková kanalizace „Trávníky“ Jahn – kolaudace + vady a nedodělky+ provozování + převod na obec
• Čerpací šachta – stará ČOV – zasypat
• Dotace na rok 2021 – POV, JSDH, Slavnosti obce, kamerový systém
• 14.8.2021 – Slavnosti obce – program, přípravy
• Zeleň na obci – dosázená a dosečená ovocná alej, výsadba po obci, příprava výsadeb 2021 (retenční
nádrž, obec, atd.)
• Přívalové deště – proběhnou jednání s majiteli pozemků a AGRA Velký Týnec na realizaci možných
opatření v dalších letech.
•

16. Diskuze
17. Závěr
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Přijatá usnesení
č. 18/1/2020

ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021

č. 18/2/2020

ZO schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025

č. 18/3/2020
ZO schvaluje prodej části p .č . 253/7, nově vzniklá p .č . 253/31 o celkové výměře
419m2, za nabízenou cenu 100,-/m2, celková cena 41 900,- panu Petru Berkovi a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy
č. 18/4/2020
ZO schvaluje prodej části p.č. 253/7, nově vzniklá p.č. 253/32 o celkové výměře
56m2, za nabízenou cenu 250,-/m2, celková cena 9 000,- panu Miroslavu Smékalovi a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
č. 18/5/2020
Svésedlice

ZO schvaluje prohlášení o vzdání se předkupního práva na p.č. 247/149 v k.ú.

č. 18/6/2020

ZO schvaluje OZV číslo 1/2021 o místním poplatku ze psů.

č. 18/7/2020
ZO schvaluje OZV číslo 2/2021 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 18/8/2020

ZO schvaluje OZV číslo 3/2021 o nočním klidu

č. 18/9/2020
ZO schvaluje výši stočného na rok 2021 na 38.89 m3 krát (36m3/osoba/rok), tedy
1 400 Kč/osoba/rok.
č. 18/10/2020

ZO schvaluje příspěvek pro MAS Bystřička pro rok 2021 ve výši 25,-/občan

č. 18/11/2020

ZO schvaluje rozpočtové opatření

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

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice
Ověřovatelé zápisu:

Jana Heryneková
Zastupitel

Pavel Chrást
Zastupitel
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