Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
24. března 2021

Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 24. 12. 2020 v 18:00 hod. ma
obecním dvoře, Svésedlice 58. Zasedání se zúčastnili všichni 4 zastupitelé obce Lubomír Konar, Stanislav Zavadil,
Vlastimil Berka, , Jana Herynková. Pro nemoc se omluvili Bohuslav Ohera, Pavel Chrást a Jan Herynek. Dále bylo
přítomno 6 hostů 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 Vlastimila Berku.

Schválení, případně doplnění navrženého programu
Doplněné body
•

U Hřiště – komunikace

•

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury 2021

•

Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen

•

Odprodej části p.č. 160/1

Doplněný program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aktualizace dPP obce Svésedlice
Separace MRB Bystřička
Vodovod
Rozpočtové opatření
U Hřiště – komunikace
Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury 2021
Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen
Odprodej části p.č. 160/1
Různé
Diskuze
Závěr

Starosta navrhl schválit program.
Hlasování o návrhu: PRO 4. 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. Aktualizace dPP obce Svésedlice
Zastupitelé se po diskuzi rozhodli, že aktualizace digitálního protipovodňového plánu není potřebná.
ZO bere na vědomí

2. Separace MRB Bystřička
Starosta seznámil s možností získat dotaci od MRB.
Návrh usnesení
č. 20/1/2021 ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Sdružení obcí mikroregionu Bystřička a obcí
Svésedlice na nádoby separovaného odpadu
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

č. 20/2/2021 24/2-2021 - ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce na nádoby separovaného odpadu
mezi obcí Svésedlice a vypůjčitelem

č. 20/3/2021 ZO schvaluje smlouvu o příspěvku na nádoby na separovaný odpad mezi Sdružení
obcí mikroregionu Bystřička a obcí Svésedlice ve výši 41 426,Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

č. 20/4/2021 ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce na kompostéry mezi Sdružení obcí mikroregionu
Bystřička a obcí Svésedlice
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

č. 20/5/2021 ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce na kompostér mezi obcí Svésedlice a vypůjčitelem
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

č. 20/6/2021 ZO schvaluje smlouvu o příspěvku na kompostéry mezi Sdružení obcí
mikroregionu Bystřička a obcí Svésedlice ve výši 22 370,Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

3. Vodovod
Na základě jednání se zhotovitelem stavby vodovodu je potřeba dodatek ke smlouvě na méněpráce.
Návrh usnesení
č. 20/7/2021 ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo, na méněpráce, se Sdružení Svésedlice
2019, zastoupené firmou INSTA CZ s.r.o. na – 1 290 637,96Kč a pověřuje starostou obce
podpisem tohoto dodatku
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

č. 20/8/2021 ZO schvaluje odkup části p.č. 2187/4 v k.ú, Velká Bystřice o celkové výměře 141m2
za cenu 40,-/m2 (celková cena 5 640,-) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat
Obec musí provozovat vodovod po dobu 10 let.
ZO bere na vědomí

4. Rozpočtové opatření
Místostarosta seznámil zastupitele s RO 2.
Návrh usnesení
č. 20/9/2021 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

5. U Hřiště – komunikace
Starosta seznámil zastupitele s možnostmi čerpání dotace na komunikaci.
Návrh usnesení
č. 20/10/2021 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na komunikaci v lokalitě U Hřiště z DT MMR
117D063 Technická infrastruktura
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

6. Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury 2021
Možnost čerpání dotace z Ministerstva financí na koupi nemovitosti a rekonstrukci na byty. Nutno
profinancovat v letošním kalendářním roce. Maximální výše dotace 10mil. Prohlídka starosty,
místostarosty a konzultanta v dané nemovitosti č.p. 3, kde by bylo možné tento záměr zrealizovat. Po
prohlídce bylo usouzeno, že je pro obec nereálné, jak z časového, tak z finančního hlediska věci.
ZO bere na vědomí

7. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius
Pedersen.
Vzhledem k novelizaci zákonů ohledně skládkování je potřeba uzavřít dohodu s firmou zajišťující
likvidaci odpadů.
Návrh usnesení
č. 20/11/2021 ZO schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius
Pedersen a.s. a pověřuje starostu obce podpisem dohody
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

8. Odprodej části p.č. 160/1
Starosta objasnil že jde o část parcely mezi domy č.p. 65,28 a25.
Návrh usnesení
č. 20/12/2021 ZO schvaluje záměr odprodeje části parcely 160/1
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr

Přijatá usnesení
č. 20/1/2021
č. 20/2/2021
č. 20/3/2021
č. 20/4/2021
č. 20/5/2021
č. 20/6/2021
č. 20/7/2021

č. 20/8/2021
č. 20/9/2021
č. 20/10/2021
č. 20/11/2021
č. 20/12/2021

ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Sdružení obcí mikroregionu Bystřička a obcí
Svésedlice na nádoby separovaného odpadu
24/2-2021 - ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce na nádoby separovaného odpadu
mezi obcí Svésedlice a vypůjčitelem
ZO schvaluje smlouvu o příspěvku na nádoby na separovaný odpad mezi Sdružení
obcí mikroregionu Bystřička a obcí Svésedlice ve výši 41 426,ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce na kompostéry mezi Sdružení obcí mikroregionu
Bystřička a obcí Svésedlice
ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce na kompostér mezi obcí Svésedlice a vypůjčitelem
ZO schvaluje smlouvu o příspěvku na kompostéry mezi Sdružení obcí mikroregionu
Bystřička a obcí Svésedlice ve výši 22 370,ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č. 2 se Sdružení Svésedlice 2019,
zastoupené firmou INSTA CZ s.r.o. na – 1 290 637,96Kč a pověřuje starostou obce
podpisem tohoto dodatku
ZO schvaluje odkup části p.č. 2187/4 v k.ú, Velká Bystřice o celkové výměře 141m2
za cenu 40,-/m2 (celková cena 5 640,-) a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na komunikaci v lokalitě U Hřiště z DT MMR
117D063 Technická infrastruktura
ZO schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius
Pedersen a.s. a pověřuje starostu obce podpisem dohody
ZO schvaluje záměr odprodeje části parcely 160/1

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

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice
Ověřovatelé zápisu:

Jana Heryneková
Zastupitel

Vlastimil Berka
Zastupitel

