Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
25. srpna 2021

Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 25. 8. 2021 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti, Svésedlice 58. Zasedání se zúčastnili zastupitelé obce Lubomír Konar, Vlastimil Berka, Jana
Herynková, Bohuslav Ohera, Pavel Chrást a Jan Herynek. Omluven Stanislav Zavadil. Dále bylo přítomno 7 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 Pavla Chrásta a
ověřovatele Jana Herynka a Janu Herynkovou.

Schválení, případně doplnění navrženého programu
Doplněné body
Rozpočtové opatření č.9.

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

Změna územního plánu č. 1
Vodovod
Žádost o odprodej části p.č. 160/1
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 203
Rozpočtové opatření č.9.
Různé
Diskuze
Závěr

Starosta navrhl schválit program.
Hlasování o návrhu: PRO 6. 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. Změna územního plánu č. 1
•
•
•

Ve stanoveném termínu do konce července podány 4 podněty spoluobčanů
Předáno na MMOl. - odbor koncepce a rozvoje k posouzení, zda doporučí či nedoporučí změnu
Potřeba oslovit architekta, který změnu navrhne a projedná s dotčenými orgány

ZO bere na vědomí.

2. Vodovod
Starosta přednesl návrh smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadní vody.
Provozovatel Obec Svésedlice x odběratel.
Návrh usnesení:
č. 23/1/2021 ZO schvaluje smlouvu o dodávce pitné vody a o odvádění odpadní vody.
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

Cena vody na rok 2021 (neobsahuje tvorbu rezervního fondu)
Návrh usnesení:
č. 23/2/2021 ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2021 na 30 Kč za m3 bez DPH.
Hlasování o návrhu: Zdržel se Vlastimil Berka PRO 5. Návrh byl přijat

3. Žádost o odprodej části p.č. 160/1
Starosta na mapě ukázal, o jakou část parcely se jedná.
Návrh usnesení:
č. 23/3/2021 ZO schvaluje odprodej části parcely 160/1 dle přiloženého zákresu.
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 203
Návrh o zřízení věcného břemene s ČEZ. Zahrady ve Zmolách.
Návrh usnesení:
č. 23/4/2021 ZO schvaluje o zřízení věcného břemene parcela 203
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

5. Rozpočtové opatření č.9.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem RO.
Návrh usnesení:
č. 23/5/2021
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9
Hlasování o návrhu: PRO 6. Návrh byl přijat

6. Různé
Betonový plot v lokalitě Na Vršku
Slavnosti – náklad 51 899,-, tržba 28 724,-, dotace 35 000,-, sponzoři 49 000,Provozování hospody a obchodu – slabá návštěvnost
Odpady
Komunikace Na Vršku
Obruby za č.p. 15
Pergola
Poděkování spoluobčanům za práci na obci

7. Diskuze
8. Závěr

Přijatá usnesení
č. 23/1/2021
č. 23/2/2021
č. 23/3/2021
č. 23/4/2021
č. 23/5/2021

ZO schvaluje smlouvu o dodávce pitné vody a o odvádění odpadní vody.
ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2021 na 30 Kč za m3 bez DPH.
ZO schvaluje odprodej části parcely 160/1 dle přiloženého zákresu.
ZO schvaluje o zřízení věcného břemene parcela 203
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9

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

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice
Ověřovatelé zápisu:

Jan Herynek
Zastupitel

Jana Herynková
Zastupitel

