Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 28. 04. 2014 od 18:30 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Přítomni:
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Podpis:

Černík Zdeněk
Dvořáček Michal
Fišarová Ludmila
Lachmanová Miloslava
Bc. Kratochvíl Antonín
Bc. Kubelka Ladislav
Kubelka Michal
Bc. Váňa Jan

Navržený program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení, kontrola úkolů a ověřování podpisů
Zpráva o hospodaření obce
Rozpočtové opatření č. 3/2014
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č.
OS201420005615
Výběr dodavatele na akci „Technická vybavenost pro stavbu RD Svinčany –
hřiště (plyn, kanalizace)
Schválení prodeje pozemků stp. č. 205/1, p.č. 426/12 díl n, p.č. 426/12, p.č.
426/10 díl g, p.č. 426/11 díl h, všechny v k.ú. Svinčany
Příprava Tradic Železnohorského regionu 2014
Žádosti občanů
Informace z jednání
Zprávy komisí
Různé

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:30 hodin
starostou obce Bc. Antonínem Kratochvílem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 7 členů zastupitelstva a
to: Bc. Antonín Kratochvíl, Michal Dvořáček, Bc. Jan Váňa, Bc. Ladislav Kubelka, Ludmila
Fišarová, Zdeněk Černík a Michal Kubelka, což je 87,5% z celkového počtu všech členů
zastupitelstva, paní Miloslava Lachmanová, osmý člen zastupitelstva se dostavila na zasedání
v 18:41, starosta konstatoval, že od této chvíle je přítomno všech 8 členů, tedy 100 %
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti:
Hosté: L. K., P. B., J. B., M. B., P. B., Z. K., L. H.
1. Zahájení, kontrola úkolů a ověřování podpisů
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelem pana Michala Kubelku a ověřovateli zápisu pana Zdeňka
Černíka a pana Michala Dvořáčka.
Diskuse: bez
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem pana Michala Kubelku a ověřovateli
zápisu pana Zdeňka Černíka a pana Michala Dvořáčka.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 1/4/2014 bylo schváleno.

Čer
+

KubM
+
Zdržel se: 0

1.2 Schválení programu
Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s návrhem programu a vyzval zastupitelstvo
k jeho schválení.
Navržený program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení, kontrola úkolů a ověřování podpisů
Zpráva o hospodaření obce
Rozpočtové opatření č. 3/2014
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č.
OS201420005615
Výběr dodavatele na akci „Technická vybavenost pro stavbu RD Svinčany –
hřiště (plyn, kanalizace)
Schválení prodeje pozemků stp. č. 205/1, p.č. 426/12 díl n, p.č. 426/12, p.č.
426/10 díl g, p.č. 426/11 díl h, všechny v k.ú. Svinčany

7)
8)
9)
10)
11)

Příprava Tradic Železnohorského regionu 2014
Žádosti občanů
Informace z jednání
Zprávy komisí
Různé

Diskuse: bez
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje program zasedání.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 2/4/2014 bylo schváleno.

KubM
+
Zdržel se: 0

2. Zpráva o hospodaření obce
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Ludmila Fišarová.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 27. 04. 2014
Na účtu vedeném u ČNB k 27. 04. 2014
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 27. 04. 2014
Celkem na účtech k 27. 04. 2014:

2 179 915,47 Kč
746 741,83 Kč
410,84Kč
2 927 068,14 Kč

Plnění příjmů k 31. 03. 2014:
2 109 161,39 Kč, což je 35,18 %
Plnění výdajů k 31. 03. 2014:
899 659,40 Kč, což je 13,67 %
Náklady k 31. 03. 2014:
743 192,31 Kč
Výnosy k 31. 03. 2014:
1 872 045,50 Kč
Uhrazeno:
- rozšíření webu o položku Turistika 3 630 Kč (jednorázový poplatek)
- publikace Abeceda mzdové účetní 723Kč
- vystoupení hudební skupiny při setkání seniorů 1 600 Kč
- vodné OÚ 668 Kč
- vodné kulturní dům 4 550 Kč
- vodné hasičská zbrojnice 752 Kč (přefakturace SDH Svinčany)
- vodné chráněné byty 11 260 Kč (přefakturace nájemníkům)
- telefonní poplatek + internet 2 527,41 Kč
- právní služby (nájemní smlouva, výpověď) 7 260 Kč
- svoz komunálních odpadů 44 532 Kč
- pamětní kniha rozhledny Barborka 2 400 Kč
- požární zpráva 2 500 Kč
- víceúčelové sportoviště 278 512,50Kč (firma Linhart)
- 200 ks turistických známek 4 211 Kč
- doplatek elektrické energie výtah CHB 173 Kč (přefakturace)

-

vyúčtování elektrické energie:
VO Svinčany – doplatek 5 762 Kč
Kulturní dům – přeplatek 1 942 Kč
Obecní úřad - doplatek 43 Kč
Hasičská zbrojnice – doplatek 1 014 Kč

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2014
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření.
Položka
ÚZ
4116
13101
4116
33113234
4116
33513234
4222
3392
3412
5512

2132
2139
2324

6171

2324

6171

3113

3399

5041

3399
3399
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639

5167
5169
5011
5031
5032
5424
5011
5011
5032
5032
5031
5031
5329

3745
3745
6171
6171

5134
5169
5166
5168

6171

5169
8115

13101
13101
13101
13101
33113234
33513234
33113234
33513234
33113234
33513234
ZJ026

Popis
Příjmy
Výdaje
Úřad práce
25 486,00
Úřad práce
11 550,00
Úřad práce
65 450,00
100
000,00
Investiční přijaté transfery od
krajů
Kulturní dům – pronájem
2 000,00
Sportoviště – pronájem
1 000,00
SDH – příspěvky a náhrady
2 000,00
(přefakturace elekt., voda)
Místní správa – příspěvky,
- 500,00
náhrady
Místní správa – příjmy
500,00
z prodeje DHiM (stříkačka)
SPOZ – odměny za duševní
5 000,00
vlastnictví (hudba, divadlo)
SPOZ – školení (autoškola)
2 000,00
SPOZ – služby
-7 000,00
Úřad práce - platy
18 467,90
Úřad práce - SP
4 617,48
Úřad práce – ZP
1 661,62
Úřad práce – náhrada mzdy
739,00
Úřad práce - platy
8 619,38
Úřad práce - platy
48 843,27
Úřad práce – ZP
775,74
Úřad práce – ZP
4 395,93
Úřad práce - SP
2 154,88
Úřad práce - SP
12 210,80
Komun.rozvoj –členské
100,00
příspěvky mikroregionům
Vzhled obcí – prádlo, obuv
4 200,00
Vzhled obcí – služby
- 4 200,00
Místní správa-právní služby
8 000,00
Místní správa –
10 000,00
inform.technologie
Místní správa - služby
-18 000,00
Změna stavu krátk.prostředků
104 900,00
na bankovních účtech

Diskuse: bez
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 3/4/2014 bylo schváleno.

KubM
+
Zdržel se: 0

4. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420005615
Zaslána nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č.
OS201420005615 společností EKO-KOM z důvodu prodloužení autorizace do konce roku
2020 a vstoupením v platnost nového občanského zákoníku. Principem Smlouvy je závazek
obce, že v rámci svého nakládání s komunálními odpady zajistí zpětný odběr a využití
obalových komunálních odpadů pro potřeby EKO-KOM, a.s. za to se zavazuje Společnost
platit obci odměnu. Nová smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává nebo upřesňuje
většinu práv a povinností pro obě smluvní strany, a to:
- smlouva je upravena dle nového občanského zákoníku
- je zohledněno prodloužení autorizace společnosti a změny autorizace
- jsou podrobně popsány a upřesněny některé procesy související s provozem systému
EKO-KOM, které jsou uplatňovány již nyní v praxi (výkaznictví, hromadný a
opravný výkaz, audit apod.)
- změna struktury odměn – odměna nově složena ze čtyř částí
- odměna a její části se skládají vždy ze základní odměny a bonusových složek,
celkový rozsah a finanční objem odměn zůstává zachován
S novou Smlouvou byl zaslán také upravený Dodatek č. 1 (dle NOZ), který umožňuje pověřit
svozovou firmu výkaznictvím, případně i fakturací jménem obce pro potřeby Smlouvy.

Diskuse: bez
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů č. OS201420005615 včetně Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL
0
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 4/4/2014 bylo schváleno.

Čer
+

KubM
+
Zdržel se: 0

5. Výběr dodavatele na akci „Technická vybavenost pro stavbu RD Svinčany – hřiště
(plyn, kanalizace)
Dne 8. 4. 2014 byla odeslána Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
jedenácti firmám a dne 10. 4. 2014 byly osloveny další dvě firmy. Výzva byla rovněž
zveřejněna na webových stránkách obce. Do výběrového řízení byly přijaty tři cenové
nabídky uchazečů, dva uchazeči se z kapacitních důvodů z výběrového řízení omluvili. Dne
28. 04. 2014 proběhlo otevírání obálek a výběr dodavatele, viz příloha zápisu.
Diskuse: bez
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje jako dodavatele na akci „Technická vybavenost
pro stavbu RD Svinčany – hřiště (plyn, kanalizace) firmu Kvis a.s. Pardubice v ceně
915 253,70 Kč včetně DPH a ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu s touto firmou dle
nabídky.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
+
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 5/4/2014 bylo schváleno.

Čer
+

KubM
+
Zdržel se: 0

6. Schválení prodeje pozemků stp. č. 205/1, p.č. 426/12 díl n, p.č. 426/12, p.č. 426/10 díl g,
p.č. 426/11 díl h, všechny v k.ú. Svinčany
V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích byl zveřejněn záměr
prodat 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 a pozemek p. č. 426/11 díl h o výměře 7 m2 v k. ú. Svinčany.
Zájemci měli možnost se k výše uvedenému záměru vyjádřit a předložit své písemné nabídky
v termínu do 11. 4. 2014.
Dne 27. 3. 2014 podal O. P., žádost o odkoupení pozemků označených jako pozemková
parcela p. č. 426/10 díl g o výměře 214 m2 v k. ú. Svinčany a pozemková parcela p. č. 426/11
díl h o výměře 7 m2 v k. ú. Svinčany.
Dne 9. 4. 2014 podal J. J., žádost o odprodej pozemku stpč. 205/1 o výměře 166 m2 v k. ú.
Svinčany, pozemku p. č. 426/12 díl n o výměře 18 m2 v k. ú. Svinčany, 426/12 o výměře 129
m2 v k. ú. Svinčany. Pan Jílek nabízí cenu 101 Kč/ m2.
Diskuse: bez
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje prodej pozemku p. č. 426/10 díl g o výměře 214
m2 v k. ú. Svinčany a pozemku p.č. 426/11 díl h o výměře 7 m2 v k. ú. Svinčany O. P.

v ceně 100 Kč/m2, dále kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad do
Katastru nemovitostí.

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
+
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 6/4/2014 bylo schváleno.

Čer
+

KubM
+
Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje prodej pozemku stp. č. 205/1 o výměře 166 m2
v k. ú. Svinčany a pozemku p.č. 426/12 díl n o výměře 18 m2 v k. ú. Svinčany, pozemku
p. č. 426/12 o výměře 129 m2 v k. ú. Svinčany, J. J., v ceně 101 Kč/m2, dále kupující
uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad do Katastru nemovitostí.
Hlasování:
Kra Dvo Váň Lach KubL. Fiš
Čer
KubM
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 7/4/2014 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

7. Příprava Tradic Železnohorského regionu 2014
Moderátor se ozve do konce tohoto týdne.
Zajištěna šperkařská dílna, dílna s pedigem, kovář.
Dílny navržené na minulém zasedání, které byly osloveny, všechny přislíbily účast
ZUŠ také přislíbila účast
Pódium zapůjčí M. T.
Začátek „Tradic“ bude v 16:00 hodin
Byla odeslána žádost hejtmanovi Pardubického kraje ohledně záštity nad touto akcí
Diskuse: p. Kubelka Ladislav poznamenal, že sehnal kontakt na košíkáře a kartářku
Kartářka:

776 163 139
777 961 716
Dráteník:
608 269 495 (cca 3000 Kč/6h)
Prodej košíků: 777 242 605
Zastupitelstvo obce Svinčany bere program Tradic Železnohorského regionu 2014 na
vědomí.

8. Žádosti občanů
Žádost P. H., na odkoupení pozemku p. č. 404/10 díl a, b, c, dále pozemku p. č. 404/9 a p. č.
369/12 vše v k. ú. Raškovice u Přelouče a z toho plynoucí záměr obce odprodat tyto
pozemky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje záměr obce odprodat pozemek p. č. 404/10 díl a,
b, c, všechny v k. ú. Raškovice u Přelouče a pozemky p. č. 404/9 a p. č. 369/12, oba
v k. ú. Raškovice u Přelouče, za cenu 100 Kč/m2.
Hlasování:
Kra Dvo Váň Lach KubL. Fiš
Čer
KubM
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 8/4/2014 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Žádost A. K., na pronájem bytu č. 2 v domě s chráněnými byty ve Svinčanech z bytových
důvodů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje A. K., pronájem bytu č. 2 v domě s chráněnými
byty ve Svinčanech a ukládá starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu.
Hlasování:
Kra Dvo Váň Lach KubL. Fiš
Čer
KubM
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 9/4/2014 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Žádost D. D., o pronájem sálu v KD Svinčany za účelem svatební hostiny v období od středy
18. 06. 2014 do neděle 22. 06. 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost D. D., na pronájem sálu v KD Svinčany
za cenu 1 000 Kč/den + energie.
Hlasování:
Kra Dvo Váň Lach KubL. Fiš
Čer
KubM
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 10/4/2014 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Žádost A. K., o pronájem sálu KD Svinčany a párty stanu za účelem soutěže „Králičí hop“
dne 20. 09. 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost A. K., na pronájem sálu KD Svinčany a
party stanu 20. 09. 2014 za cenu 1500 Kč/ den a obdrží příspěvek 1500 Kč.
Hlasování:
Kra Dvo Váň Lach KubL. Fiš
Čer
KubM
z
+
+
+
+
+
+
+
Diskuse: Pan Ladislav Kubelka poznamenal, že by se mohla celá soutěž zahrnout
do propagace chovatelské výstavy a dále, aby byla akce bez poplatku, jelikož bude vstupné
dobrovolné, další návrh od zastupitelů byl poplatek 1500 Kč a příspěvek na ceny, další návrh
byl nájem 1500 Kč bez příspěvku.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 11/4/2014 bylo schváleno.

Zdržel se: 1

Žádost SDH Svinčany o odprodej stávající hasičské zbrojnice (budova na stp. č. 207)
na pozemku p. č. 426/56 v kú Svinčany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost o odprodej stávající hasičské zbrojnice
(budova na stp. č. 207) na pozemku p. č. 426/56 v k. ú. Svinčany.
Hlasování:
Kra Dvo Váň Lach KubL. Fiš
Čer
KubM
Diskuse: pan Váňa poznamenal, že by budova měla zůstat v majetku obce, jelikož s ní má
obec další plány.
Výsledek hlasování: Pro: 0
Proti: 8
Usnesení č. 12/4/2014 nebylo schváleno.

Zdržel se: 0

Žádost SDH Svinčany o odprodej pozemku p. č. 426/10 v k. ú. Svinčany
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost o odprodej pozemku p. č. 426/10 v k. ú.
Svinčany dle přiložené žádosti č. j. 212/2014.
Hlasování:
Kra Dvo
-

Váň
-

Lach KubL.
+

Fiš
-

Čer
-

KubM
-

Diskuse: Rozvinula se diskuse ohledně černé stavby na tomto pozemku.

Výsledek hlasování: Pro: 1
Proti: 7
Usnesení č. 13/4/2014 nebylo schváleno.

Zdržel se: 0

Žádost SDH Svinčany o odprodej pozemku p. č. 426/56 v k. ú. Svinčany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost o odprodej pozemku p. č. 426/56 v k. ú.
Svinčany dle přiložené žádosti č. j. 213/2014.
Hlasování:
Kra Dvo
-

Váň
-

Lach KubL.
+

Fiš
-

Čer
-

KubM
-

Diskuse: J. B. poznamenal, že stavba střechy je již zaplacena i když nebyla zastupitelstvem
schválena, byl schválen pouze dodavatel. Odkazuje se na připomínkování na únorovém
zasedání. Vznesl návrh, že je třeba položit si otázku, kdo bude sportoviště provozovat.
Starosta odp.: projekt je od r. 2010 a na stavebním úřadě bylo projednáno, že změna projektu
je možná, a že tuto změnu stačí doložit při kolaudaci. Dále, poznamenal, že z MV přišla
připomínka na špatně formulovaná usnesení, nedodržování termínu zpracování zápisu. Dále
MV konstatovalo, že obec nedoložila rozhodnutí zastupitelstva obce o změně provedení
střešní konstrukce, kterou projednávala již v roce 2013 na zasedáních zastupitelstva obce, a že
tato změna byla konzultována i se stavebním úřadem, ale v této věci se nejedná o porušení
zákona o obcích. V únoru byla podepsána smlouva s MPS na realizaci zastřešení vstupu
multifunkčního sportoviště, proti které nebylo námitek. Námitky byly pouze proti výstavbě
buněk. Pan J. B. odpověděl, že můžeme změnit projekt, ale nemáme doložené rozhodnutí o
změně projektu. Pan Dvořáček poznamenal, že stavíme zastřešení, tato konstrukce je
samonosná a co se pod zastřešením vybuduje je na další diskuzi. S tím, že se přepokládá
rekonstrukce stávající budovy - napojení na kanalizaci a rekonstrukci el. přípojky – bylo
konstatováno, že rozvody elektro v objektu jsou v havarijním stavu a je nutná kompletní
rekonstrukce. V součastné době není na budovu platná elektrorevize. Pan Kubelka Michal
poznamenal na hodnocení pana J. B., který navrhoval, abychom nebyli zaujatí proti hasičům,
zda se mu líbí negativní prezentace hasičů na internetu a dále poukázal na problémy, které by
mohly vzniknout, pokud by patřila budova poblíž hřiště SDH, tedy byla by v soukromém
vlastnictví. Pan Dvořáček ještě poznamenal, že se mu líbí návrh pana J. B., aby všechno bylo
obecní a hasiči nebo jiné zájmové složky si to případně pronajímali. Pan J. B. se dotázal jaká
je vize co postavit pod ocelovou střechu? Zastupitelé mu sdělili, že zázemí pro sportoviště,
šatny, záchody, sprchy.
Výsledek hlasování: Pro: 1
Proti: 7
Usnesení č. 14/4/2014 nebylo schváleno.

Zdržel se: 0

Žádost SDH Svinčany o pronájem obecní budovy na pozemku stp.č. 207 (stará hasičská
zbrojnice) po skončení stavby zastřešení vstupu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem budovy na pozemku stp. č. 207
po skončení stavby zastřešení vchodu dle žádosti č. j. 211/2014.
Hlasování:

Kra
-

Dvo
-

Váň
+

Lach KubL.
+

Fiš
z

Čer
-

KubM
-

Diskuse: bez
Výsledek hlasování: Pro: 2
Proti: 5
Usnesení č. 15/4/2014 nebylo schváleno.

Zdržel se: 1

9. Informace z jednání
Starosta obce informoval o poptávce na výrobu nábytku do KD Svinčany a obecní úřad,
seznámil zastupitele s konečnými nabídkami. Nejlevnější byl M. B.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje M. B., jako dodavatele vybavení kulturního
domu a OÚ Svinčany dle předložené nabídky.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
z

Lach KubL.
+
+

Fiš
+

Čer
+

KubM
+

Diskuse: bez
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 16/4/2014 bylo schváleno.

Zdržel se: 1

10. 06. 2014 v Hošťalovicích bude další jednání Svazku obcí Heřmanoměstecka
05. 05. 2014 – seminář „Co potřebuje znát komunální politik“
Nabídka spolupráce na získání dotačních prostředků pro obce
17. 06. 2014 – zasedání mikroregionu Heřmanoměstecko v sále KD Svinčany, mikroregion
zajistí mapu cyklotras
Nabídka servisu pro dětská hřiště od společnosti JOUDA spol. s r.o. – paní Ludmila Fišarová
se nabídla oslovit firmu vykonávající tuto činnost v blízké školce.
Žádost o spolupráci od firmy Revenge a.s. na umístění kontejneru na sběr a separaci
použitých oděvů – o této nabídce se diskutovalo, kam kontejner umístit – a zastupitelé se
shodli, že by bylo vhodné pozvat zástupce firmy.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere žádost firmy na vědomí a ukládá starostovi obce
kontaktovat firmu.

Žádost firmy ČEZ o přehodnocení výše finanční náhrady za zřízení věcného břemene
požadovaného obcí za stavbu IP-12-2005820 Svinčany - přípojka nn – P.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje částku 500 Kč/m2 v souvislosti s uzavřením
smlouvy za omezení vlastnického práva zřízení věcného břemene, týkajícího se stavby
IP-12-2005820 Svinčany - přípojka nn - P.
Hlasování:
Kra Dvo Váň
+
+
+
Diskuse: bez

Lach KubL.
+
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 17/4/2014 bylo schváleno.

KubM
+

Zdržel se: 0

Nabídka firem na rekonstrukci rybníka Beranka
Diskuse: Projektová dokumentace musí obsahovat soupis prací a rozpočet stavby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace včetně
projednání s dotčenými orgány se soupisem prací a rozpočtem stavby firmu GAP
Pardubice s. r.o.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
+
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 18/4/2014 bylo schváleno.

KubM
+
Zdržel se: 0

Starosta seznámil zastupitele s vyjádřením MV k podání proti orgánům obce.
J. N., nabídl obci odprodej pozemku 426/12 díl l za 50 Kč/m2, dále obec uhradí náklady
spojené s převodem (tj. kupní smlouva, vklad do KN).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odkoupení pozemku 426/12 díl l (58 m2) od J. N.,
za částku 50 Kč/ m2 a úhradu nákladů spojených s převodem, tj. kupní smlouva, vklad
do KN.

Hlasování:
Kra Dvo

Váň

Lach KubL.

Fiš

Čer

KubM

+

+

+

+

+

+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 19/4/2014 bylo schváleno.

+

+
Zdržel se: 0

Pan Dvořáček seznámil zastupitele s tím, že by bylo třeba zaměřit pozemky kolem hostince B.
J., aby bylo jasné, kde je obecní a soukromý pozemek. Pan J. B. k tomuto měl připomínku, že
čáry, které tam jsou namalované, jsou na obecních pozemcích a ne na soukromém pozemku.
Občané tyto čáry obcházejí nebezpečně do silnice.
J. R. požádala OÚ o příspěvek na čarodějnice v Dolních Raškovicích. Zastupitelé se k bodu
vyjádřili s tím, že příspěvek není třeba z důvodu pořádání čarodějnic na rozhledně Barborka.

V sobotu 17. 05. 2014 bude svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu – za obec
Svinčany se zúčastní paní Ludmila Fišarová.

Nabídka firmy na fotografování obce Svinčany. Starosta osloví firmu, aby sdělila podmínky
fotografování a možnosti prodeje fotografií obce.

Starosta oslovil zastupitele, zda neznají někoho, kdo by dokázal opravit věžní hodiny – s Ing.
Diblíkem je odstranění závady velice složité.

10. Zprávy komisí

Předsedkyně finančního výboru, paní Ludmila Fišarová přednesla protokol o finanční
kontrole.
Provedla kontrolu příjmových a výdajových pokladních dokladů včetně OZV, kterými jsou
poplatky stanoveny, za období 01. 01. 2014 – 31. 03. 2014, kontrolu pokladní knihy.
Pan Michal Kubelka informoval zastupitele o nutnosti vyčistit ČOV a nutnosti zprůchodnit
přívod do ČOV, který je zanesený. - oslovíme firmu Kvis
Pan Černík seznámil zastupitele s přáními oslavencům

Pan Dvořáček upozornil na stav schodiště v KD Svinčany, současně zavolá do firmy BASF
Stavební hmoty Česká republika s. r. o. zabývající se touto problematikou. Dal zastupitelům
k uvážení, zda teď opravit schody jen „dočasně“ a později vypracovat projekt, nebo zda
opravit schody i s bezbariérovým vstupem.

Starosta obce seznámil zastupitele, že boční dveře v sále vyžadují opravu, ale je to atypický
mechanismus a oprava bude složitější.
Zastupitelstvo obce Svinčany vzalo zprávy komisí na vědomí
Zastupitelstvo obce Svinčany vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole
příjmových a výdajových pokladních dokladů včetně OZV, kterými jsou poplatky
stanoveny, za období 01. 01. 2014 – 31. 03. 2014, kontrolu pokladní knihy.

11. Různé
L. H. vznesl návrh, zda by bylo možné použít panely, které se nepoužijí při rekonstrukci
rybníka Beranka na výztuhu odkaliště. Pan Josef Blažek na toto sdělil, že odkaliště je třeba
vybírat a panely by tomuto bránily.

Starosta ukončil jednání v 22:14 hod.
Přílohy zápisu:
1) Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2) Zápis z otevírání obálek
3) Protokol finančního výboru o výsledku kontroly ze dne 31. 03. 2014

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 04. 2014
Zapisovatel: Michal Kubelka

Ověřovatelé: Michal Dvořáček: ….............................................. dne …..................................
Zdeněk Černík: ...................................................... dne …..................................
Starosta:

Bc. Antonín Kratochvíl: ….................................... dne ….................................

Vysvětlivky hlasování:

„+“ pro
„-“ proti
„z“ zdržel se
„0“ omluven

