Z Á P I S č. 01/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 22. 01. 2014

Přítomni:
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:
Blažek Jiří
Černík Zdeněk
Dvořáček Michal
Fišarová Ludmila
Lachmanová Miloslava
Bc. Kratochvíl Antonín
Bc. Kubelka Ladislav
Kubelka Michal
Bc. Váňa Jan

Podpis:

omluven

Hosté: 2

Program zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrola úkolů a ověřování podpisů
Zpráva o hospodaření obce
Plánované opravy a rekonstrukce – příprava realizace
Rozpočtové opatření č. 01/2014
Žádosti občanů
Informace z jednání
Zprávy komisí
Usnesení
Závěr

Zasedání zahájil starosta obce pan Antonín Kratochvíl, který přivítal přítomné hosty a členy
zastupitelstva obce. Starosta obce seznámil zastupitele s programem zasedání.
1) Kontrola úkolů a ověřování podpisů
Ověřovatelé zápisu č. 10/2013 ze dne 18. 12. 2013 pan Zdeněk Černík a pan Ladislav
Kubelka ověřili jeho pravdivost a podepsali jej. Ověřovateli dnešního zápisu č. 01/2014 jsou
jmenováni pan Jiří Blažek a paní Miloslava Lachmanová.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenuje ověřovatele zápisu č. 01/2014 ze dne 22. 01. 2014 pana
Jiřího Blažka a paní Miloslavu Lachmanovou.
2) Zpráva o hospodaření obce
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Ludmila Fišarová.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 22. 01. 2014
Na účtu vedeném u ČNB k 18. 12. 2013
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 21. 01. 2014
Celkem na účtech k 22. 01. 2014:

1 799 938,24Kč
223 727,05 Kč
446,07Kč
2 024 111,36Kč

Plnění příjmů k 31. 12. 2013:
6 699 445,60 Kč, což je 97,12 %
Plnění výdajů k 31. 12. 2013:
6 434 748,89 Kč, což je 83,39 %
Výnosy k 31. 12. 2013:
6 214 613,59Kč
Náklady k 31. 12. 2013:
3 921 803,27Kč
Na účtech k 31. 12. 2013:
1 863 519,63Kč
Uhrazeno:
- oprava veřejného osvětlení 9 270,50Kč
- autobusová doprava ZUŠ na vánoční koncert 2 802Kč
- pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 463Kč
- členské příspěvky SO Podhůří Železných hor 8 640Kč
- poplatky za webové stránky (pololetní) 3 630Kč
- výpisy z KN 500Kč (Czech point)
- doplatek Sbírka zákonů 676Kč
- pojištění vozík 181Kč
- televizní poplatek 1 620Kč
- servisní prohlídka výtahu 5 324Kč
- svoz komunálního odpadu 41 755Kč
- telefonní poplatky a internet 1 815,15 Kč
- zálohy elektrická energie 11 960 Kč
- - zálohy plyn 47 140 Kč
Dne 2. 1. 2014 byla schválena žádost o platbu SZIF – dotace bude poskytnuta ve výši
450 000Kč.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere zprávu finančního výboru o hospodaření obce na vědomí.

3) Plánované opravy a rekonstrukce – příprava realizace
Pokračování v budování multifunkčního sportovního areálu - zázemí
- zastřešení
- zbourání současné „staré“ hasičské zbrojnice
- plánovaná cena rekonstrukce: +/- 1 000 000 Kč
- přítomný host, Z. K., vznesl požadavek na zřízení hasičské klubovny. Bude-li obec proti,
chtějí zástupci SDH odkoupit pozemek, aby si klubovnu postavili sami.
Po vzájemné dohodě se zástupcem SDH Svinčany (poslední březnový víkend SDH Svinčany
pořádá zabijačkové hody) bude s rekonstrukcí započato 1. 5. 2014. Z tohoto důvodu bude
vypovězena „Hospodářská smlouva o nájmu“ ze dne 20. 08. 2009 ke dni 31. 3. 2014.
Starostou obce byl vznesen návrh na uzavření nové smlouvy mezi obcí Svinčany a SDH
Svinčany k využívání prostor nové hasičské zbrojnice. Po dohodě s SDH bude zřejmě tato
smlouva uzavřena.
Hlasování o výpovědi „Hospodářské smlouvy“:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zasíťování části stavebních parcel „Svinčany střed“
Jedná se o zasíťování 4 pozemků na starém hřišti (kanalizace, plyn). Zastupitelé dostali
podnět, aby se pokusili sehnat kontakt na další firmy do veřejné soutěže, které by byly
způsobilé tyto inženýrské sítě zhotovit.
Svozové místo na odpad ze hřbitova
Je plánováno zlikvidování skládky (již se začalo) a zbudování zpevněné plochy na umístění
kontejnerů s přístupovou cestou. Je tedy třeba vymyslet přijatelné řešení.
Osvětlení hřiště
Je třeba zjistit, jakým způsobem by bylo možné hřiště osvětlit. Poté se bude adekvátně
postupovat.
Nákle – „zóna Tempo 30“
Starosta obce osloví vedení obce Klešice, jak se rozhodlo v této záležitosti postupovat,
a podle toho se bude dále vzájemně jednat.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o připravovaných opravách
a rekonstrukcích pro rok 2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď „Hospodářské smlouvy o nájmu ze dne
20. 08. 2009 Sboru dobrovolných hasičů Svinčany ke dni 31. 03. 2014.

4) Rozpočtové opatření č. 1/2014
Položka
4213
4213
8115

Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

ÚZ
Popis
27189517 Inv.transfery SF- Barbora
27589518 Inv.transfery SF- Barbora
Změna stavu bankovních
prostředků

Příjmy
Výdaje
90 000,00
360 000,00
450 000,00

8
0
0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014

5) Žádosti občanů

- Žádost SDH Svinčany, o zapůjčení kulturního domu dne 15. 02. 2014 za účelem pořádání
výroční schůze – dle schválených pravidel je pronájem bezplatný.
Hlasování:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0
- Cenová nabídka SDH Svinčany, na odkup nepotřebného obecního majetku požární
stříkačky PS 18 – Sbor dobrovolných hasičů nabízí za odkup PS 18 částku 400 Kč
Hlasování o prodeji za částku 400 Kč SDH Svinčany:
Pro:
8
Proti:
0
Zdržel se:
0

- Žádost P. Š., na pronájem rozhledny Barborka včetně areálu dne 26. 7. 2014
k soukromým účelům

Pro místní občany je zapůjčení areálu k účelu nevýdělečné soukromé společenské akce
bezplatné, pro ostatní je určen poplatek za pronájem 1000 Kč (bude- li žadatel požadovat
uzavření areálu). Při otevření rozhledny je nutná přítomnost zástupce obce.

Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

- Žádost J. L., na povolení kácení 1 ks lípy za domem V. M. v Horních Raškovicích
- žádost vyřídí Bc. Ladislav Kubelka

- Žádost o pronájem kulturního domu pro jednání Valné hromady MAS Železnohorský
region o. s., dne 11. 03. 2014
- nájemné staveno v částce 1 500 Kč. Klíče od sálu KD budou v den Valné hromady
k dispozici na OÚ.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Svinčany o pronájem KD dne 15. 02. 2014
za účelem konání Valné hromady. Dle schválených pravidel je pronájem bezplatný.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej požární stříkačky PS 18 SDH Svinčany v částce
400 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost P. Š., na pronájem rozhledny Barborka včetně
areálu dne 26. 7. 2014 k soukromým účelům a stanovuje následující pravidla; pro místní
občany je zapůjčení areálu k účelu nevýdělečné soukromé společenské akce bezplatné,
pro ostatní je určen poplatek za pronájem 1000 Kč (bude- li žadatel požadovat uzavření
areálu). Při otevření rozhledny je nutná přítomnost zástupce obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje vyřízením žádosti J. L, na povolení kácení 1 ks lípy,
Bc. Ladislava Kubelku.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem kulturního domu pro jednání Valné hromady
MAS Železnohorský region o. s., dne 11. 03. 2014. Nájemné se stanovuje v částce
1 500Kč.

6) Informace z jednání

Ø Firma Antee poptává obce a nabízí propojení obecních webových stránek s webovým
portálem „turistika.cz“ – jednorázový poplatek 3 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
obce vidí tuto nabídku pro své občany přínosnou, a proto ji využije.

Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

8
0
0

Ø Projekt: „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ – úterý 4. 2. 2014 od 16:00 hodin
v Zasedací místnosti MěÚ Přelouč; zúčastní se starosta obce.
Ø V. K., oslovil starostu obce se žádostí o odkup obecního pozemku, který sousedí
s jeho parcelou (stp. č. 8 v k. ú. Raškovice u Přelouče ), V. K. bude sdělena prodejní
cena 100 Kč/m2 a bude zjištěno, zda -li jeho zájem nadále přetrvává; pokud ano, bude
vyzván, aby si podal na OÚ písemnou žádost.
Ø 5. 2. 2014 – je naplánováno jednání s firmou GAP s.r.o. – zhotovení projektové
dokumentace na opravu (revitalizaci) rybníku „Beranka“
Ø Sál KD: starosta obce navrhuje do sálu KD zakoupit záclony, dále zvážit nákup závěsů
nebo žaluzií (nutno zvážit finanční náročnost investice) – bude poptáno; dále bude
osloven pan Bartoň za účelem nacenění a případného dodání nábytku do sálu KD.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Antee na propojení obecních webových
stránek s portálem „turistika.cz“ za jednorázový poplatek 3 000Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z jednání.

7) Zprávy komisí
Ø návrh skácení bříz u vchodu do hřbitova (znečištění, možný pád …) – Bc. Ladislav
Kubelka zjistí názory odborníků a zváží skácení
Ø další návrhy na skácení příp. prořezání stromů: stromy podél komunikace od rybníku
Beranka ke kostelu, stromy v Čertovičkách (v „Nové“ ulici; modříny), stromy
v multifunkčním sportovním areálu (třešně atd.); s dotčenými majiteli bude zahájeno
jednání.
Ø J. K. nejprve dokončí probírku náletových dřevin podél cesty (Svinčany ke
komunikaci Choltice – Stojice), dle pokynů Ladislava Kubelky (viz USN č. 10/2013)
Ø je třeba vyřešit, co dělat s trávou, která se seká v multifunkčním sportovním areálu
i ve zbytku obce ( a) panelový zásobník; b) Lipoltice: skládka bioodpadu – starosta
obce zjistí více; + další návrhy)

Ø jarní setkání seniorů: je třeba zajistit hudbu (V. Č. hrát nebude - oslovit ZUŠ
Přelouč?), občerstvení a propagaci
Ø pan Ladislav Kubelka sdělil, že Svaz zahrádkářů nebude letos pořádat „Velikonoční
jarmark“
Ø Horní Raškovice: je třeba zjistit, která světla nesvítí a při plánované rekonstrukci je
opravit
Ø fotbalisti (dorost Heřmanův Městec) – byly zde na hřišti 2x trénovat zdarma; nyní je
třeba stanovit podmínky jejich případného budoucího navštěvování (návrh - paušál
500 Kč za 10 hodinových návštěv; návrh bude sportovcům sdělen a případně dále
projednán) – zodpovídá Jiří Blažek
Ø Barborka – vytvoření informačního panelu, který bude shrnovat rekonstrukci
rozhledny včetně poděkování okolním obcím za finanční spoluúčast – zodpovídá Jan
Váňa ve spolupráci s ostatními zastupiteli
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy komisí.

8) Usnesení
- viz příloha zápisu č. 01/2014 ze dne 22. 01. 2014.

9) Závěr
Předběžný termín zasedání zastupitelstva obce Svinčany je dne 19. 02. 2014 v 18,00 hodin
na Obecním úřadě ve Svinčanech.
Zapsal: Bc. Jan Váňa
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Blažek

________________________

Miloslava Lachmanová ________________________

_____________________________

Bc. Antonín Kratochvíl, starosta obce

