Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
26. října 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 26. 10. 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, Stanislav Zavadil a Jan Herynek. Dále bylo přítomno 8 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 Pavla Chrásta a Jana Herynka Bohuslava Oheru.

Doplnění programu
Záměr obce – pronájem části obecních pozemků.

Schválení, případně doplnění navrženého programu
Doplněný program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vodovod
Umístění kabelového vedení NN – trafo za rybníkem
Podání žádosti o dotaci MMR – podpora obnovy místních komunikací – U Hřiště
Záměr obce – pronájem části obecních parcel
Různé
Diskuze
Závěr

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. Vodovod
Změnové listy
• 09 - AŠ1 – Úprava, VDJ – Doplnění položek, VDJ Oplocení
• 10 - Odměrkový změnový list

+108 650,73
+170 841,60

Návrh usnesení:
č. 25/1/2021 ZO schvaluje změnové listy číslo 9 a 10 s dopadem na cenu
ve výši +79 492,33 Kč
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat
Dodatek k SoD se zhotovitelem Sdružení Svésedlice 2019
Cena za dílo dle SoD
Cena za dílo po ZL 1, 2 a 3
Cena za dílo po ZL 4,5,6,7,8,9 a 10
Celkem úspora

35 986 267,29 Kč
34 723 395,85 Kč (-1 262 871,44)
34 352 089,25 Kč (- 371 306,60)
1 634 178,04 Kč

č. 25/2/2021 ZO schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě o dílo „Vodovod
Svésedlice“
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

2. Umístění kabelového vedení NN – trafo za rybníkem
Starosta na mapě ukázal umístění nové trafostanice u rybníka.
Návrh usnesení:
č. 25/3/2021 ZO schvaluje umístění nové trafostanice dle přiloženého
zákresu.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

3. Podání žádosti o dotaci MMR – podpora obnovy místních
komunikací – U Hřiště
Projektant dokresluje PD dle stávající situace – vjezdy, vchody, atd.
80% dotace, nejzazší termín realizace 12/2023
č. 25/4/2021 Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje podání žádosti o
dotaci na projekt „Stavební úprava MK – U Hřiště“ z dotačního titulu
117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 2022, souhlasí se
spolufinancováním vlastního podílu z rozpočtu obce.
Hlasování o návrhu: PRO 7. Návrh byl přijat

4. Záměr obce – pronájem části obecních parcel
Starosta na mapě ukázal části parcel o které nemají současní nájemci zájem.
č. 25/5/2021

ZO schvaluje pronájem uvedených částí parcel

5. Různé
Hřiště a plocha kolem VDJ – písemná stížnost na stavebním úřadě
Navýšení cen svozu odpadů
Popelnice na bílé a barevné sklo – u firmy Havel Composites CZ
Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2021
Inventury
Lampionový průvod 5.11.

6. Diskuze
7. Závěr

Přijatá usnesení
č. 25/1/2021
č. 25/2/2021
č. 25/3/2021
č. 25/4/2021

č. 25/5/2021

ZO schvaluje změnové listy číslo 9 a 10 s dopadem na cenu ve výši +79 492,33 Kč
ZO schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě o dílo „Vodovod Svésedlice“
ZO schvaluje umístění nové trafostanice dle přiloženého zákresu.
Zastupitelstvo obce Svésedlice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Stavební úprava MK – U Hřiště“ z dotačního titulu 117d8210A – Podpora obnovy
místních komunikací, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR 2022,
souhlasí se spolufinancováním vlastního podílu z rozpočtu obce.
ZO schvaluje pronájem uvedených částí parcel

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

Lubomír Konar
Starosta obce Svésedlice
Ověřovatelé zápisu:

Jan Herynek
Zastupitel

Pavel Chrást
Zastupitel

