Z Á P I S č. 03/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 19. 03. 2014

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

Podpis:

nesložil slib

Hosté:

Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Složení Slibu nového člena zastupitelstva obce
Schválení doplněného programu zasedání zastupitelstva obce dne 19. 3. 2014
Kontrola úkolů a ověřování podpisů
Komplexní pozemkové úpravy – schválení Plánu společných zařízení
Ing. Kunc
Zpráva o hospodaření obce
Rozpočtové opatření č. 2/2014
Inventarizační zpráva za rok 2013
Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu
pro knihovny v regionu Pardubice
Zadávací podmínky pro výstavbu inženýrských sítí
Záměr obce na nákup a prodej pozemků
Podání proti orgánům obce Svinčany
Příprava Tradic Železnohorského regionu 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. Omluvil pana Dvořáčka z úvodu zasedání cca 20 minut.
1) Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
Dne 13. 03. 2014 byla starostovi obce předána rezignace člena zastupitelstva obce pana Jiřího
Blažka. Z tohoto důvodu postoupil náhradník pan Jakub Holek, kterému byl dne 18. 03. 2014
předán doklad o zvolení člena zastupitelstva obce. Před složením slibu starosta obce
upozornil pana Jakuba Holeka, nového člena zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu
proběhlo tak, že starosta obce přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a vyzval
pana Jakuba Holeka, nového člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji.“
Pan Jakub Holek slovy „Ne“ svůj slib nepotvrdil a proto, zastupitelstvo pokračuje v počtu 8mi
členů.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nesložení slibu nového člena zastupitelstva obce
pana Jakuba Holeka.

2) Schválení doplněného programu zasedání zastupitelstva obce dne 19. 3. 2014
Starosta obce navrhl zařadit jako další bod jednání následující záležitosti:
Složení Slibu nového člena zastupitelstva obce
Schválení doplněného programu zasedání zastupitelstva obce dne 19. 3. 2014
Komplexní pozemkové úpravy – schválení Plánu společných zařízení
Ing. Kunc
Inventarizační zpráva za rok 2013
Podání proti orgánům obce Svinčany
a vyzval zastupitelstvo k jeho schválení.
Navržený program:
1) Složení Slibu nového člena zastupitelstva obce
2) Schválení doplněného programu zasedání zastupitelstva obce dne 19. 3. 2014
3) Kontrola úkolů a ověřování podpisů
4) Komplexní pozemkové úpravy – schválení Plánu společných zařízení Ing. Kunc
5) Zpráva o hospodaření obce
6) Rozpočtové opatření č. 2/2014
7) Inventarizační zpráva za rok 2013
8) Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu
Pardubice
9) Zadávací podmínky pro výstavbu inženýrských sítí
10) Záměr obce na nákup a prodej pozemků
11) Podání proti orgánům obce Svinčany
12) Příprava Tradic Železnohorského regionu 2014

13) Žádosti občanů
14) Informace z jednání
15) Zprávy komisí
16) Usnesení
17) Závěr
Hlasování o schválení navrženého programu:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 (z důvodu nepřítomnosti)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva obce Svinčany
č. 03/2014 ze dne 19. 03. 2014.
Příchod pana Michala Dvořáčka – cca 18,30 hodin.
3) Kontrola úkolů a ověřování podpisů
Ověřovatelka zápisu č. 02/2014 ze dne 05. 02. 2014 paní Ludmila Fišarová ověřila jeho
pravdivost a podepsala jej. Ověřovatel zápisu č. 02/2014 ze dne 05. 02. 2014 pan Ladislav
Kubelka odmítl zápis podepsat bez udání důvodu (výhrady či námitky). Z těchto důvodů
starosta obce požádal zastupitelstvo obce, aby svým usnesením rozhodlo o tom, zda zápis č.
02/2014 ze dne 05. 02. 2014 odpovídá realitě či bude nutné návrh zápisu změnit, aby mohla
být ověřena správnost předloženého zápisu.
Hlasování o souladu zápisu č. 02/2014 s realitou:
Pro: 7
Proti: 1
Zdržel se: 0
Ověřovateli dnešního zápisu č. 03/2014 jsou jmenováni pan Ladislav Kočí a pan Jan Váňa.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenuje ověřovatele zápisu č. 03/2014 ze dne 19. 03. 2014 pana
Ladislava Kočího a pana Jana Váňu.
Zastupitelstvo schvaluje zápis č. 02/2014 ze dne 05. 02. 2014 v původním znění bez
výhrad či námitek.
Pan L. K. nyní ústně sděluje: „ Rozporuji některé výroky zápisu, s tím, že pošpiňují hasiče.“
Během debaty byl vznesen dotaz od pana Z. K. i na poslední odstavec, který prý dělá z hasičů
opilce. Poslední odstavec upravil pan J. V. a vysvětlil, co ho vedlo k upravení celého
odstavce. Pan M. B. připomínkoval program zastupitelstva obce a vznesl námitku, že nebyl
odhlasován program minulého zastupitelstva. Členové zastupitelstva odsouhlasili, že
doplněný program byl odsouhlasen.

4) Komplexní pozemkové úpravy – schválení Plánu společných zařízení
Ing. Kunc
Ing. Kunc seznámil zastupitele se zapracováním změn vzešlých z předchozích jednání
do Plánu společných zařízení.
O plánu bylo hlasováno:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení, jak jej předložil Ing. Kunc.
5) Zpráva o hospodaření obce
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Ludmila Fišarová.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 18. 03. 2014
Na účtu vedeném u ČNB k 18. 03. 2014
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 18. 03. 2014
Celkem na účtech k 18. 03. 2014:

2 141 601,28 Kč
718 255,03 Kč
410,84Kč
2 860 267,15Kč

Plnění příjmů k 28. 02. 2014:
1 381 909,16 Kč, což je 24,49 %
Plnění výdajů k 28. 02. 2014:
427 287,67 Kč, což je 6,40 %
Uhrazeno:
- roční poplatky za programové vybavení 12 069,75 Kč (účetnictví a rozpočet,
registr obyvatel, práce a mzdy)
- nákup 2 ks tonerů do kopírky Canon 1 936Kč
- svoz komunálních odpadů 46 337 Kč
- závěrky a reinstalace účetního programu, spisové služby, evidence majetku
2 873,75 Kč
- rozbor vzorků z ČOV 1 466,60 Kč
- vytyčení a zhotovení geometrických plánů, souhlasné prohlášení 15 350 Kč
- ocelová konstrukce zastřešení vstupu na víceúčelové hřiště 162 157,44 Kč
- školení účetní 1 490 Kč
- telefonní poplatek 661,99 Kč
Zbývá uhradit:
- svoz komunálních odpadů 42 632 Kč
- telefonní poplatek 1 015 Kč
- revize hasicích přístrojů a hydrantů 2 773 Kč
- doplatek elektrické energie – VO Nákle 682 Kč
- členský příspěvek SO Heřmanoměstecko 12 960 Kč
- příspěvek do sdruženého knihovního fondu 864 Kč
6. 2. 2014 na účet obce připsána dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu
ve výši 450 000 Kč (výměna nosné konstrukce rozhledny Barborka).

Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere zprávu finančního výboru o hospodaření obce na vědomí.
6) Rozpočtové opatření č. 02/2014
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Ludmila Fišarová.

3639
3639
3639
6399

Položka
4116
5011
5031
5032
1122
5362

ÚZ
13101
13101
13101
13101

Popis
Příjmy
Výdaje
Úřad práce – neinves. dotace
66 000,00
Platy – VPP
49 253,70
Sociální pojištění - VPP
12 313,44
Zdravotní pojištění - VPP
4 432,86
DPPO za obce
-163 800,00
Finanční operace - DPPO
-163 800,00
za obec

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2014.

7) Inventarizační zpráva za rok 2013
Plán inventur byl řádně zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala
v souladu s vyhláškou a směrnicí k inventarizaci. Metodika postupů byla dodržena. Podpisové
vzory členů IK byly odsouhlaseny a nebyly zjištěny rozdíly. Inventarizace proběhla řádně,
podklady ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku
a závazků a ostatních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v interních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku a závazků. Inventurou nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů
aktiv a pasiv, než které jsou uvedeny v rekapitulaci. Zastupitelé byli seznámeni
s inventarizačními položkami, které tvoří přílohu k inventarizační zprávě za rok 2013.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí inventarizační zápis o provedení inventarizace
obecního majetku za rok 2013. Zápis o provedení inventarizace – příloha č. 1 tohoto
zápisu.

8) Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny
v regionu Pardubice

Starosta obce zastupitelům představil výše zmíněnou smlouvu, ze které mj. vyplývá také
jednorázový příspěvek obce Svinčany Krajské knihovně v Pardubicích ve výši 2 Kč
za obyvatele, a také povinnosti knihovny, jak naložit se zaslanými penězi.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružování prostředků na nákup
výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.

9) Zadávací podmínky pro výstavbu inženýrských sítí
Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem výzvy k předložení nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu. Termín doručení nabídek zpět na OÚ Svinčany navrhl pan starosta
do 25. 4. 2014. Pan Dvořáček oslovil přítomné hosty a členy zastupitelstva, aby dodali
kontakt na nějakou firmu zabývající se výstavbou inženýrských sítí, pokud o takové někdo
z přítomných ví. Podmínkou je aby firma měla koncesi na stavbu vodních děl.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací podmínky a souhlasí i s datem navrženým panem
starostou.

10) Záměr obce na nákup a prodej pozemků
Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem nákupu a prodeje příslušných pozemků
uvedených v geometrickém plánu č: 320-148/2013:
Záměr odprodat tyto pozemky:
- stp. č. 205/1 o výměře 166 m2 v k. ú. Svinčany
- p. č. 426/12 díl n o výměře 18 m2 v k. ú. Svinčany
- p. č. 426/12 o výměře 129 m2 v k. ú. Svinčany
- p. č. 426/10 díl g o výměře 214 m2 v k. ú. Svinčany
- p. č.426/11 díl h o výměře 7 m2 v k. ú. Svinčany.
Nákup pozemku do majetku obce Svinčany:

-

p. č. 426/12 díl l o výměře 58 m2 v k. ú. Svinčany.

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce odprodat pozemek stp. č. 205/1 o výměře 166
m2, p. č. 426/12 díl n o výměře 18 m2, p. č. 426/12 o výměře 129 m2, p. č. 426/10 díl g
o výměře 214 m2, p. č. 426/11 díl h o výměře 7 m2, všechny v k. ú. Svinčany a nákup
pozemku p. č. 426/12 díl l o výměře 58 m2 v k. ú. Svinčany, dle geometrického plánu č.:
320-148/2013.

11) Podání proti orgánům obce Svinčany
Starosta obce seznámil zastupitele se stížností zaslanou na MV ohledně průběhu
zasedání konaného dne 5. 02. 2014.
Kopie pozvánky a zápisu bude odeslána na MV.
Pan Dvořáček oznámil hostům, že pokud budou chtít něco konkrétního z jednání
do zápisu, ať to oznámí zapisovateli.
Pozn.
Pan B. a pan P. B. stále rozporovali stavbu střechy na hasičárně, paní L. K. s nimi
diskutovala také ohledně projektu na sál, který přepracovávala na žádost hasičů, ale
když byl požadavek obce na nájem, tak se hasiči rozhodli odstoupit od placení a
vznesla poznámku, že s hasičárnou by to mohlo dopadnout stejně. Pan P. B. vznesl
dotaz, „proč začínat stavbu střechou?“ Pan Dvořáček mu odpověděl, že to bylo také
z důvodu, aby mohli hasiči dál fungovat v současné budově pod střechou a dále že se
může pokračovat v rekonstrukci budovy pod střechou.
Pan P. B., požádal o zápis a usnesení kde bylo odsouhlaseno poptávkové řízení na
projekt a samotný projekt na zastřešení multifunkčního areálu obce Svinčany.
Dopis s případnými poznatky bude vypracován a odeslán dle požadovaného termínu.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce zpracuje dopis včetně požadovaných příloh a vše odešle
na Ministerstvo vnitra v požadovaném termínu.

12) Příprava Tradic Železnohorského regionu 2014
Tradice Železnohorského regionu budou 14. 6. 2014,
pozveme :

ZUŠ Přelouč
ohňostroj pan O. B.
občerstvení – do 28. 3. 2014 se vyjádří, kdo má zájem občerstvení pořádat
parkoviště – po projednání na členské schůzi SDH sdělí do 28. 3. 2014 zda ho
zajistí
FEXT šermíři, lukostřelec
břišní tanečnice
Moderátor –
Řemesla
Řezání motorovou pilou
Keramika
Šperky
Kovář
Sochař
Kapela Povodeň?, Kavalérie?
Dráteník?
Řezbářka (paní od Seče?)

Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přípravě Tradic Železnohorského
regionu pro rok 2014.
Odchod paní Miloslavy Lachmanové – cca 20,14 hodin.
13) Žádosti občanů
Žádost pana Váni o zřízení „Tempo 30 zóny“ v místní části obce SvinčanyNákle byla projednána s verdiktem, že bude nejprve poptán projektant
na uvedenou akci.
Žádost byla projednána zastupitelstvem s tím, že schvaluje výstavbu zóny „Tempo 30“
ve Svinčanech – Nákli. Před výstavbou je nutné zpracovat projektovou dokumentaci.
7-0-0 – nehlasoval 1 (z důvodu nepřítomnosti)

-

Žádost pana J. P. o projednání požadavku firmy ČEZ na zřízení věcného
břemene z důvodu uložení kabelu. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo firmě ČEZ
poplatek 1000 Kč/bm, firma ČEZ oslovila pana J. P., aby jí dotčenou částku
uhradil
Zastupitelstvo obce žádost projednalo s tím, že cena se měnit nebude a zůstane
1000 Kč/bm.
7-0-0– nehlasoval 1(z důvodu nepřítomnosti)
-

-

Žádost paní Ing. V. o souhlasné stanovisko k RD a o vyjádření k VO a
kanalizaci pro pozemek č 43/15
Zastupitelstvo obce se stavbou souhlasí 7-0-0 – nehlasoval 1 (z důvodu nepřítomnosti),
obec na výše uvedeném pozemku nevlastní kanalizační síť, ani síť veřejného osvětlení.

Žádost pana L. H., o pronájem sálu na 3. 5. 2014 dle platného sazebníku.
Žádost byla zastupitelstvem odsouhlasena 7-0-0– nehlasoval 1(z důvodu nepřítomnosti)
Žádost paní O. F., o pronájem sálu na 17. 5. 2014 dle platného sazebníku.
Žádost byla zastupitelstvem odsouhlasena 6-0-1– nehlasoval 1(z důvodu nepřítomnosti)
Žádost paní M. S., o pronájem sálu na 15. 8. 2014 dle platného sazebníku.
Žádost byla zastupitelstvem odsouhlasena 7-0-0– nehlasoval 1(z důvodu nepřítomnosti)
Žádost paní A. K., o pronájem sálu na 24. 5. 2014 dle platného sazebníku.
Žádost byla zastupitelstvem odsouhlasena 7-0-0– nehlasoval 1(z důvodu nepřítomnosti)
Ústní žádost pana Z. Č., o pronájem sálu na 31. 5. 2014 dle platného
sazebníku.
Žádost byla zastupitelstvem odsouhlasena 6-0-1– nehlasoval 1(z důvodu nepřítomnosti)
-

Žádost SDH Svinčany o prodej obecní budovy stp. č. 207 v k. ú. Svinčany,
pozemku p. č. 426/56 v k. ú. Svinčany nebo jeho části. Objekt by chtěli
ve spolupráci s obcí zrekonstruovat.
Pan Dvořáček oslovil hosty s možnou variantou, zda by byli ochotni uvažovat i o jiné
parcele, aby uvedená parcela zůstala obecní a mohly ji tedy využívat i ostatní spolky
pro svoji činnost. Pan P. B. na tento návrh odpověděl, že pro jejich činnost je důležité
mít prostor ke scházení a k činnosti SDH vůbec a tedy budou ochotni jednat
i o náhradním pozemku. Pan P. B. dále uvedl, že pokud by byla obec ochotna odprodat
SDH betonovou desku pana J. J., hasiči by ji využili ke své činnosti.
Bylo rozhodnuto, že skupina složená ze tří členů SDH vyplívajících z registračního listu,
tj. pan A. S. – starosta SDH, Z. K. – místostarosta SDH, P. B. – velitel SDH a tří
zastupitelů, tj. pan J. V., pan L. K. a pan A. K. – starosta obce, vypracuje návrh pro
další jednání zastupitelstva. Náhradník za zastupitele bude pan M. D.
Zastupitelstvo obce tuto žádost nerozhodlo a podrobí celou záležitost podrobné analýze.
Dále byly zřízeny tříčlenné pracovní skupiny ve složení A. S., Z. K., P. B. za SDH
Svinčany a J. V., L. K., A. K. (náhradník M. D.) za Obec Svinčany. Tyto byly zřízeny
za účelem vypracování dalších podkladů pro jednání zastupitelstva obce.
-

-

Žádost pana Z. K., o umístění reklamní tabule na obecní pozemek za pana K.
K. před bytovku.
Zastupitelstvo s umístěním reklamní tabule souhlasí 7-0-0– nehlasoval 1 (z důvodu
nepřítomnosti)
-

Žádost o poskytnutí stanoviska pro firmu BauGeo, paní B., že se na pozemku
č. 365/1 kú Svinčany nevyskytuje kanalizace.
Obecní úřad Svinčany, stavební komise, vydá stanovisko, že na dotčeném pozemku
se kanalizace nevyskytuje.

Warrior security – obecní stráž, nabízí obci dohled nad veřejným pořádkem
Zastupitelstvo obce vzalo nabídku firmy na vědomí, v případě potřeby bude
kontaktována.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu zóny „Tempo 30“ ve Svinčanech – Nákli.
Před zahájením výstavby je nutné zpracovat projektovou dokumentaci.
Zastupitelstvo obce neschvaluje snížení ceny za věcné břemeno pro přípojku nn –
Svinčany- J. P. Úplata za věcné břemeno stanovena dle usnesení č. 10/2013, bod VI.
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu RD dle projektu Ing. V., obec v uvedené lokalitě
nevlastní inženýrské sítě.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu dne 3. 5. 2014 panu L. H., za účelem
soukromé oslavy. Nájemné stanoveno v částce 500 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu dne 17. 5. 2014 paní O. F., za účelem
soukromé oslavy. Nájemné stanoveno v částce 500 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu dne 15. 8. 2014 paní M. S., za účelem
svatby. Nájemné stanoveno v částce 500 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu dne 24. 5. 2014 paní A. K., za účelem
soukromé oslavy. Nájemné stanoveno v částce 500 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu dne 31. 5. 2014 panu Z. Č., za účelem
soukromé oslavy. Nájemné stanoveno v částce 500 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění reklamní tabule na obecním pozemku PK 158/2
v k. ú. Svinčany.
Zastupitelstvo obce nerozhodlo o žádosti SDH Svinčany o prodeji stp.č. 207 včetně
budovy a část pozemku p. č. 456/56 v k. ú. Svinčany. Celou záležitost podrobí hlubší
analýze.
Zastupitelstvo obce zřizuje za výše uvedeným účelem tříčlenné pracovní skupiny, které
zpracují podklady pro následná zasedání zastupitelstva obce. Skupiny byly ustanoveny
ve složení A. S., Z. K., P. B. za SDH Svinčany a J. V., L. K., A. K. (náhradník M. D.) za
Obec Svinčany.
Předseda stavební komise zpracuje a odešle stanovisko k žádosti firmy BauGeo.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku firmy Warrior Security.

14) Informace z jednání
-

Cenová nabídka od firmy GAP a pana Karabce na zhotovení projektové
dokumentace na rekonstrukci rybníka Beranka ve Svinčanech

Pan M. D. seznámil hosty se záměrem zastupitelstva dát rybníku „přírodní vesnický
ráz“ a oslovil je, s možností dodání kontaktu na projektanta tohoto díla do 28. 03. 2014.
Paní L. K. měla připomínku k nedostatečné nosnosti mostku u Beranky, pan P. B.
připomínkoval odstranění zábradlí, pan M. D. vysvětlil, že projekt je v začátku a vše je
možné ještě doladit.
-

Cenová nabídka na poličky do sálu dle nákresu od pana P. B., dále bude
vyzván pan M. H. a pan J. K. a pan V. V.

-

Pozvánka na školení velitelů

Pan Z. K. se zúčastní, pan O. K. a pan P. B. se zúčastní jako
strojník, P. K. se nezúčastní.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z jednání.

15) Zprávy komisí
- Pan Z. Č., oznámil zajištění akce „setkání důchodců 2014“ a dvě oslavenkyně
-Pan L. K. přednesl připomínku pana I. M., že mu padá listí do okapu a strom má nakloněný
nad dům, pan M. D. dodá kontakt na firmy, které se poptají kvůli odstranění stromu. Dále u
Starých je také náletový strom, jehož skácení by se mohlo také zadat stejné firmě.
SDH Svinčany dotčené stromy pokácí na základě dohody s panem L. K., firmu tedy nebude
nutné poptávat.
Pan J. V. byl na schůzi MAS Železnohorský region, o. s., SDH Svinčany a chovatelů a
oznámil zastupitelům, že promluvil o obci Svinčany.
Starosta obce byl kontaktován Ing. J., aby byly odstraněny polomy mezi Náklí a Horními
Raškovicemi v obecním lese. Dřevo bude vytěženo za 300 Kč/m3, provede pan P.
VPP – máme zajištěná 2 místa do 31. 05. 2014, dále jsme podali žádost o další tři místa
od 01. 04. 2014.
Byl opraven sloup VO před panem M., opravu financovala firma, která ho poškodila.
Raškovice – požadavek na věci na údržbu pozemků, vazelína, ochranný štít, hrábě,
postřikovač, postřik, kanystr. Věci budou zakoupeny u pana M. Š. 7-0-0– nehlasoval 1 (z
důvodu nepřítomnosti)
Firma Antee kontaktovala starostu ohledně úpravy webových stránek. O úpravu stránek od
této firmy nemá zastupitelstvo zájem.
Stížnost na parkování u KD na soukromém pozemku. Nájemnice byla upozorněna, aby si
označila hranice soukromého pozemku a v budoucnu případně bude vytýčen obecní pozemek,
který s jejím sousedí.
Pan Ing. D. opraví hodiny na kostele během prvního týdne v dubnu.
Pan J. Š. podal stížnost, že pan S. s paní M. ho ruší v 9h ráno.
Panu S. a paní M. bude odeslán upozorňující dopis.
U pana S. je problém s otevíráním dveří.
Bude řešeno začátkem dubna a bude upřesněn způsob opravy a následně projednána možnost
přestěhování nájemníka do jiného volného bytu po čas úpravy.
Zvážit provoz rozhledny Barborka jako každodenní. Starosta obce osloví pana F. B. s tímto
návrhem.
Zajištění správce sportoviště, kvůli odstoupení pana J. B. ze zastupitelstva obce. Správa
sportoviště bude projednána s panem F.B., případně panem J.B. a dalšími.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy komisí.
Zastupitelstvo pověřuje odstraněním polomů v obecním lese pana J. P. Cena za vytěžené
dřevo 300 Kč/m3.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup prostředků na údržbu obce od firmy FEROMAT
Heřmanův Městec.

16) Usnesení
- viz příloha zápisu č. 03/2014 ze dne 19. 03. 2014.

17) Závěr
Předběžný termín zasedání zastupitelstva obce Svinčany je dne 16. 04. 2014 v 18,00 hodin
na Obecním úřadě ve Svinčanech.

Konec jednání: 22:42 hodin
Zapsal: Michal Kubelka
Ve Svinčanech dne: 27. 3. 2014
Ověřovatelé zápisu:
Kočí Ladislav

________________________

Váňa Jan

________________________

_____________________________

Bc. Antonín Kratochvíl, starosta obce

