Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne
24. listopadu 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 24. 11. 2021 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti, Svésedlice 58. Zasedání se zúčastnili zastupitelé obce Lubomír Konar, Pavel Chrást, Stanislav
Zavadil a Jan Herynek. Omluveni Vlastimil Berka, Jana Herynková, Bohuslav Ohera .
Dále bylo přítomno 5 hostů z řad veřejnosti.
Bohuslav Ohera se dostavil později po projednání bodu Rozpočtové opatření č.12.

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.

Doplnění programu
Dodatek k pojištění obce-vodovod.
Na Vršku umístění garáže.

Schválení, případně doplnění navrženého programu
Doplněný program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočet 2022
Rozpočtové opatření č 12
Vodné a stočné 2022
OZV-o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dotace na rok 2022
Dodatek k pojištění obce-vodovod.
Na Vršku umístění garáže.
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. Střednědobý výhled rozpočtu

č. 26/1/2021 ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2022-2025
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

2. Rozpočet 2022
Příjmy

4 816 000,-

Výdaje

4 416 000,-

Financování

- 400 000,-

č. 26/2/2021 ZO schvaluje rozpočet na rok 2022
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

3. Rozpočtové opatření č 12
Účetní obce přestavil návrh rozpočtového opatření.
č. 26/3/2021 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.12
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

4. Vodné a stočné 2022
•

Na rok 2021 – vodné 30,-/m3

•

Na rok 2021 - stočné 1 400,-/m3 směrné číslo 36m3/osoba/ rok (38,89,-/m3)

•

Spotřebovaná voda od spuštění vodovodu – 831 m3

•

Nátok na ČOV – 14 665 m3

•

Náklady ČOV za rok 2020 - 240 274,-

•

Náklady ČOV za rok 2021 – 210 823,-* (do konce října)

ZO bere na vědomí. Rozhodnutí o výši stočného a vodného odloženo na příští zasedání.
Odloženo na příští zasedání.

5. OZV-o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
•

Od roku 2022 ubydou podnikatelé zapojení do systému svozu obce

•

Zkusit větší využití popelnic v domácnostech

•

Dojde ke zredukování sběrných míst – papír, plast

•

Každoroční nárůst BIO odpadu

•

Využívání sběrného dvoru ve Velké Bystřici

•

Poplatek pro rok 2021 – 600,-/osoba/rok

ZO bere na vědomí. Rozhodnutí o výši poplatku za odpad odloženo na příští zasedání.

6. Dotace na rok 2022
•

SZIF – PRV - Kulturní a spolkové zázemí Svésedlice

•

MMR – komunikace U Hřiště

•

POV – obchod

•

POV – budování infrastruktury?

•

JSDH - ?

Projednání odloženo na příští zasedání.

7. Dodatek k pojištění obce-vodovod.
•
•
•
•
•
•
•
•

Původní pojistka
19 299,-/ ročně
Nový návrh
27 835,-/ročně
Pojištění vodovodu
Stavby
35 000 000,Vichřice, krupobití, tíha sněhu, zemětřesení
10 000 000,Vodné + stočné
40 000,Navýšení plnění u některých položek (budovy, újma za zodpovědnost)
Přibylo atmosférické srážky, přepětí, podpětí, zkrat, indukce v souvislosti s nepřímým úderem
blesku

č. 26/4/2021
ZO schvaluje pojistnou smlouvu s Kooperativa pojišťovna, a.s. č.
8603549558 k pojištění obce na částku 27 835 Kč.
Hlasování o návrhu: PRO 4. Návrh byl přijat

8. Na Vršku umístění garáže.

Tento bod byl zařazen na žádost manželů Karasových. Stavební úřad výstavbu garáže nechce povolit,
kvůli překroční uliční čáry. Většina zastupitelů nesouhlasila s posunem uliční čáry. Obec není dle
názoru zastupitelů kompetentní v této věci rozhodovat.
Během obšírného projednávání tohoto bodu opustil zasedání Stanislav Zavadil. Funkce zapisovatele
se ujal Bohuslav Ohera.

9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr

Přijatá usnesení
č. 26/1/2021
č. 26/2/2021
č. 26/3/2021
č.26/4/2021

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2022-2025
ZO schvaluje rozpočet na rok 2022
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.12
ZO schvaluje pojistnou smlouvu s Kooperativa pojišťovna,a.s. č.8603549558
k pojištění obce na částku 27 835Kč.

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

