
 
 

USNESENÍ 
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Svéradice, 

konaného dne 22.11.2022 v 19:00 hod v salónku hostince ve Svéradicích 
 

Zastupitelstvo obce Svéradice 

1. schvaluje program 2. zasedání. 

2. určuje zapisovatelku Růženu Haasovou. 

3. určuje ověřovateli zápisu Václava Duška a Pavla Klase. 

4. schvaluje zápis a plnění usnesení z ustavujícího zasedání ZO ze dne 21.10.2022. 

5. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 roku 2022 a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 8 roku 2022. 

6. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Svéradice na období 2023 -2026. 

7. schvaluje rozpočet obce Svéradice na rok 2023: příjmy i výdaje ve výši 6 523 700 

Kč, splátky úvěru budou financovány z přebytku hospodaření minulých let. 

Schválený rozpočet na rok 2023 je připojen jako příloha č. 1 tohoto usnesení. 

8. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu místních komunikací v rozsahu 
loňské žádosti, a to v případě vypsání vhodného dotačního titulu. 

9. schvaluje s platností od 1.1.2023 cenu vodného a stočného dle předloženého 

návrhu: vodné ve výši 28,40 Kč bez DPH a stočné ve výši 10,96 bez DPH. 

10. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Výrobně-obchodním družstvem SVÉRADICE, 

IČ 49788191, se sídlem Svéradice 158, na úklid sněhu v zimním období, a to od 

1.11.2022 do 31.3.2023 za cenu 700,- Kč bez DPH za jednu hodinu jízdného 

výkonu traktoru. 

11. schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu obce pro Svaz zdravotně postižených, 

z.s. Šumava, Klub Horažďovice ve výši 2000 Kč, který bude poskytnut formou 

darovací smlouvy. 

12. schvaluje finanční příspěvek pro Dětský domov Nepomuk, rodinnou skupinu 

Oselce ve výši 3000. Kč, který bude poskytnut formou darovací smlouvy. 

13. jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda Vlčková Blanka, členové 
Růžena Haasová, Jaroslav Pučil. 

14. schvaluje rozpočet na rok 2023 Mateřské školy Svéradice, okres Klatovy, 
příspěvkové organizace, náklady i výnosy ve výši 2 339 000 Kč.  



15. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 Mateřské školy 

Svéradice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.  

16. schvaluje uzavření Mateřské školy Svéradice v době vánočních prázdnin, a to od 

pátku 23.12.2022 do pondělí 2.1.2023; provoz bude zahájen v úterý 3.1.2023. 

17. schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o pachtu provozně 

souvisejícího vodovodu a kanalizace ze dne 30.5.2018 ve znění pozdějších 

dodatků s firmou ČEVAK, a.s., se sídlem Severní 2264/8, České Budějovice. 

18. schvaluje pověření starostky Jindřišky Dolákové zastupitelem zodpovídajícím za 

provádění nového územního plánu obce Svéradice. 

19. schvaluje nákup sekacího traktoru KUBOTA GR 1600 III za cenu 279 990 Kč 
včetně DPH od firmy Jiří Kolář, Mačkov 89, 388 01 Blatná. 

20. schvaluje Dodatek č. 13 smlouvy poskytovaných služeb s firmou Marius 

Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Hradec Králové. 

21. schvaluje prodejní cenu palivového dřeva z obecních lesů formou samotěžby za 

cenu 200 Kč/prm, a to s platností od 1.1.2023. 

22.  stanovuje kompetenci starostky obce k provádění rozpočtových opatření 
v tomto rozsahu: 

a) na výdajové straně rozpočtu navýšení závazného ukazatele do výše 200.000 

Kč v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. Navýšení závazného 

ukazatele musí být financováno snížením jiného závazného ukazatele na 

výdajové straně rozpočtu nebo zapojením financování (pol. 8115) nebo 

reálným a odůvodněným zvýšením příjmů.  

b) přesun z výdajového závazného ukazatele do jakéhokoliv jiného výdajového 
závazného ukazatele. Touto úpravou se objem výdajů nezmění. 

c) u dotací schválených zastupitelstvem zapojení předpokládané výše přijaté 

dotace v běžném roce do příjmů a případné zapojení akce/projektu do výdajů, 

přičemž do výdajů lze v rámci tohoto usnesení zapojit částku maximálně ve 

výši kryté rozpočtovanou dotací v příjmech. Vyšší částku lze zapojit jen 

v případech, kdy zastupitelstvo určilo zdroje krytí a byly splněny podmínky 
k zapojení těchto zdrojů. 

 

 

 

 

 

Jindřiška Doláková 

starostka obce 


