
 
 

USNESENÍ 
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Svéradice, 

konaného dne 3.2.2023 v 19:00 hod v salónku hostince ve Svéradicích 
 

Zastupitelstvo obce Svéradice 

1. schvaluje program 3. zasedání. 

2. určuje zapisovatelku Janu Macháčkovou. 

3. určuje návrhovou komisi: Václav Dušek a Růžena Haasová 

4. určuje ověřovateli zápisu Blanku Vlčkovou a Tomáše Valacha 

5. schvaluje zápis a plnění usnesení z 2. zasedání ZO ze dne 22.11.2022. 

6. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 roku 2022 a č. 1 roku 2023 

7. schvaluje poskytnutí darů a dotací z rozpočtu obce pro místní spolky: 

a) pro Svaz dobrovolných hasičů Svéradice dar ve výši 10 000 Kč a současně 

schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy 

b) pro spolek Pacienti Svéradice z.s. dar ve výši 20 000 Kč a současně schvaluje 
uzavření příslušné darovací smlouvy 

c) pro FK Svéradice, z.s.  dotaci ve výši 130 000 Kč a současně schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy 

8. bere na vědomí schválený rozpočet DSO RADINA na rok 2023, příjmy ve výši 

60.300 Kč, výdaje ve výši 13.300 Kč 

9. schvaluje přijetí účelové dotace v rámci dotačního programu Národní sportovní 

agentury Rozvoj místních sportovišť a zázemí – kabina ve výši 275.332 Kč na akci 

Vrtaná studna a nádrž pro automatické zavlažování 

10. schvaluje cenovou nabídku Ing. arch. Ondřeje Bláhy na vypracování koncepční 

dokumentace pro revitalizaci návsi v obci Svéradice za cenu 115 000 Kč 

11. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o pachtu provozně souvisejícího 

vodovodu a kanalizace mezi Obcí Svéradice a firmou ČEVAK a.s., se sídlem 

Severní 2264/8, České Budějovice; platnost smlouvy se tímto dodatkem 

prodlužuje do 31.12.2024. 

12. schvaluje podání následujících žádostí o dotace z programů vyhlášených 
Plzeňským krajem v roce 2023: 

a) PSOV PK 2023 – Oprava vnitřních prostor kulturního domu 



b) Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých 

aktivit – Vítání léta – pivní slavnosti 

13. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Ministerstva pro místní 

rozvoj na projekt Dětské hřiště Svéradice a zároveň schvaluje nabídku na služby 

spojené s podáním žádosti s firmou ARTENDR s.r.o., se sídlem Nádražní 67, Velký 

Osek. 

14. schvaluje odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva takto: předseda výboru 1200 Kč, člen výboru 900 Kč, člen 

zastupitelstva bez dalších funkcí 700 Kč, a to s platností od 1.3.2023. 

15. stanovuje výši nájemného v kulturním domě dvousložkově, a to:  

I. základní nájemné kulturního domu – pro místní občany a spolky ve výši 

1500 Kč, pro ostatní 3000 Kč; základní nájemné vestibulu kulturního 
domu – pro místní občany a spolky ve výši 300 Kč 

II. skutečné náklady na vytápění dle platných ceníků dodavatele plynu 

16. schvaluje osvobození od placení pronájmu kulturního domu pro místní spolky, a 

to v případě, že bude proveden úklid. V případě předání neuklizeného sálu bude 

účtován poplatek 1000 Kč. Zároveň schvaluje osvobození místních spolků od 
placení skutečných nákladů na vytápění na jednu akci ročně. 

17. bere na vědomí inventarizační zprávu Obce Svéradice za rok 2022. 

18. projednalo žádost manželů Brabcových o vydání stanoviska k záměru výstavby 

čistírny odpadních vod  a souhlasí s výstavbou kanalizace,  vedoucí místní 

komunikací na poz. p.č. 518/4 v k.ú. Svéradice s podmínkou, že po ukončení 

výkopových prací uvede stavebník asfaltový povrch komunikace do původního 

stavu na vlastní náklady. 

19. schvaluje dodatek k „Nájemní smlouvě na prostor sloužící k podnikání“ uzavřené 

mezi Obcí Svéradice a panem Josefem Heimlichem na prostory hospody U Turků 

a stanovuje minimální otevírací dobu. 

20. schvaluje zakoupení licence k užití komunikačního systému MUNIPOLIS, a to za 

cenu 693 Kč měsíčně. 

 

 

 

 

 

Jindřiška Doláková 

starostka obce 


