Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 28. 08. 2014 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Svinčany
Přítomni:
Jméno a příjmení
člena zastupitelstva obce:

Podpis:

Černík Zdeněk
Dvořáček Michal
Fišarová Ludmila
Lachmanová Miloslava

omluvena

Bc. Kratochvíl Antonín
Bc. Kubelka Ladislav
Kubelka Michal
Bc. Váňa Jan

Dále přítomni:

Navržený program zasedání:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení
Zpráva o hospodaření obce
Rozpočtové opatření č. 5/2014
Požární řád obce
Rekonstrukce veřejného osvětlení Horní Raškovice
Rekonstrukce autobusových zastávek (vývěsky, čekárny, podloží)
Rekonstrukce rybníku Beranka – projektová dokumentace
Zasíťování 4 parcel „Svinčany střed“
Pořízení mobiliáře
Kostel sv. Vavřince – stav, nutné opravy
Smlouva o poskytnutí dotace č. 22347/2014 –VIII. ročník TŽH
Odprodej pozemku p. č. 73/5 v k. ú. Svinčany
Žádosti
Informace z jednání
Zprávy komisí

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:05 hodin
starostou obce Bc. Antonínem Kratochvílem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 6 členů zastupitelstva
a to: Bc. Antonín Kratochvíl, Michal Dvořáček, Bc. Jan Váňa, Zdeněk Černík, Ladislav
Kubelka a Michal Kubelka, což je 71,4% z celkového počtu všech členů zastupitelstva, paní
Miloslava Lachmanová byla ze zasedání řádně omluvena, paní Ludmila Fišarová se dostavila
cca v 18:10, od této chvíle je zastupitelstvo v počtu 7 členů. Pan Černík opustil jednání
v 21:55 h.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti:
L. K., L.K., J.K., Bc. Z. K., Ing. P. B.
Hosté: 0
1. Zahájení
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 diskuse
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
0

Čer
+

KubM
+

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/6/2014 bylo schváleno.

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

Zahájení
Zpráva o hospodaření obce
Rozpočtové opatření č. 5/2014
Požární řád obce
Rekonstrukce veřejného osvětlení Horní Raškovice
Rekonstrukce autobusových zastávek (vývěsky, čekárny, podloží)

7) Rekonstrukce rybníku Beranka – projektová dokumentace
8) Zasíťování 4 parcel „Svinčany střed“
9) Pořízení mobiliáře
10) Kostel sv. Vavřince – stav, nutné opravy
11) Smlouva o poskytnutí dotace č. 22347/2014 –VIII. ročník TŽH
12) Odprodej pozemku p. č. 73/5 v k. ú. Svinčany
13) Žádosti
14) Informace z jednání
15) Zprávy komisí
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje program zasedání.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
0

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 2/6/2014 bylo schváleno.

Čer
+

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. 06. 2014
2 331 718,60 Kč
Na účtu vedeném u ČNB k 27. 06. 2014
879 604,23 Kč
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 27. 06. 2014
360,84Kč
Celkem na účtech k 27. 06. 2014:
3 211 683,67 Kč
Plnění příjmů:
4 487 806,46, tj. 71,34 %
Plnění výdajů:
3 142 083,42, tj. 44,78%
Rozdíl (saldo) mezi příjmy a výdaji:
1 345 723,04
Uhrazeno:
- ohňostroj Tradice Železnohorského regionu 8 954 Kč
- vodné Tradice Železnohorského regionu 372 Kč
- poplatky za webové stránky obce II. pololetí 3 267 Kč
- telefonní poplatky a internet 4 043,02 Kč (za dva měsíce)
- zastřešení vstupu víceúčelového sportoviště - materiál 145 000 Kč
- doplatek elektrická energie 201 Kč
- doplatek elektrická energie 438 Kč
- svoz odpadů 80 451 Kč (za dva měsíce)
- vzorky ČOV 2 604 Kč
- papírové ručníky do sálu 1 976 Kč
- čištění kanalizace v sále + přívod na ČOV 18 574 Kč
- oprava komunikace v Raškovicích 40 578 Kč bez DPH
- opravy komunikací ve Svinčanech 163 277 Kč bez DPH
- nákup programu Pokladna a Daně, dávky, poplatky – reinstalace, školení
23 670,02 Kč
- seminář starosta 1 089 Kč

-

roční poplatky za program Spisová služba a Evidence majetku 5 009,40 Kč
odborná prohlídka výtahu 3 243 Kč

Zbývá uhradit:
- zpracování kupní smlouvy 4 000 Kč
- obálky (správní a daňový řád) 573 Kč
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2014
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
Paragraf Položka ÚZ
1113
1121
1211
1335
1341
2143
2111
3392
2132
3412
2132
4354
2324
2143
5021
2143
5139
2212
5139
2212
5171
2221
6121
3319
5139
3392
5137
3412
5021
3745
5134
3745
5171
6171
5168
6171
5169

Popis
Daň z příjmu FO ze samost.výděleč. činosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek ze psů
Rozhledna - vstupné
KD - pronájem
Sportoviště - pronájem
Chráněné byty - přeplatky (elektř., plyn, voda)
Rozhledna - ostatní osobní výdaje
Rozhledna - materiál
Silnice - materiál
Silnice - opravy
Čekárny, plakátovací plochy, vitríny, podloží
Kronika - materiál
KD - drobný hmotný dl.majetek (skříně)
Sportoviště - ostatní osobní výdaje
Veřejná zeleň - prádlo, oděv a obuv
Veřejná zeleň - opravy
Zpracování dat a služby související s IT
Místní správa - služby

Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 3/6/2014 bylo schváleno.

Čer
+

KubM
+
Zdržel se: 0

Příjmy
Výdaje
48 100
50 000
200 000
600
300
5 000
2 000
4 000
4 000
23 000
8 000
-11 500
11 500
265 000
6 000
10 000
2 000
900
-900
10 000
-10 000

4. Požární řád obce
Starosta oslovil Bc. Z. K., aby podal informaci o personálním stavu jednotky SDH ve vztahu
k zastávaným funkcím (velitelé družstev, strojníci). Bc. Z. K. odpověděl, že je zatím jeden
strojník a plánuje se další. Dále se starosta dotázal, zda mají hasiči – řidiči uzavřené pojištění
odpovědnosti na toto bylo zodpovězeno, že někteří ano. Pan Dvořáček se ptal. Z. K., zda je
možné ve středu vyzkoušet místní sirénu, v souvislosti s prováděnou opravou. Pan Černík byl
pověřen vyzkoušením ve středu 3. 9. 2014 ve 12:00 h. S panem Z. K. bylo dále dohodnuto,
že koupí nový hasicí přístroj do auta a poté mu bude po předložení dokladu proplacen, nebo
sdělí jaký typ a koupi zajistí obec. Starosta oslovil pana Váňu, zda by mohl vypracovat
elektronickou verzi mapy, kde by byly zakresleny zdroje požární vody a objekty s vyšším
rizikem vzniku požáru.
Hlasování o přijetí nového člena JSDH pana T. B.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření smlouvy s T. B. jako členem JSDH
JPO5 Svinčany a rozšiřuje Zřizovací listinu JSDH Svinčany o tohoto člena.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 4/6/2014 bylo schváleno.

KubM
+
Zdržel se: 0

Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2014, kterou se
vydává Požární řád obce Svinčany.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 5/6/2014 bylo schváleno.

Čer
+

KubM
+
Zdržel se: 0

5. Rekonstrukce veřejného osvětlení Horní Raškovice
Dne 11. 8. 2014 odeslána poptávka (cenový marketing) na akci Rekonstrukce veřejného
osvětlení Horní Raškovice následujícím firmám:
- KELCOM INTERNATIONAL spol. s.r.o.
- Energomontáže Votroubek, s.r.o.
- ELPO, s.r.o.

Cenová nabídka bude zpracována v členění:
1. Rekonstrukce VO včetně instalace a dodávky rozvaděče – celková cena včetně DPH
a. Varianta výbojkových osvětlovacích těles Malaga
b. Varianta LED osvětlovacích těles
2. Kabelové vedení pro místní rozhlas – celková cena včetně DPH
Dále tato poptávka byla zveřejněna na obecním webu.
Všechny výše uvedené firmy předložily své cenové nabídky v termínu pro podání nabídky, tj.
25. 8. 2014 do 12:00 hodin.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany rozhodlo realizovat variantu LED osvětlovacích těles.
Na základě výběru dodavatele a odsouhlasilo uzavření smlouvy s firmou ELPO s r.o.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 6/6/2014 bylo schváleno.

Čer
+

KubM
+
Zdržel se: 0

6. Rekonstrukce autobusových zastávek (vývěsky, čekárny, podloží)
Místostarosta obce seznámil zastupitele s nabídkami firem na tuto akci, z nichž nejlevnější
byla firma Sostav, která zrealizuje podloží pro čekárny, které jsou objednané samostatně.
Barevné provedení nových čekáren by mělo být stejné jako je čekárna ve Svinčanech. Spolu
s čekárnami jsou objednané i vývěsky s plakátovací plochou v počtu 3 ks (Horní, Dolní
Raškovice, Nákle)
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje návrh místostarosty na barevné provedení
zastávek shodné se zastávkou ve Svinčanech.
Hlasování:
Kra Dvo Váň Lach KubL. Fiš
Čer
KubM
+
+
+
0
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 7/6/2014 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

7. Rekonstrukce rybníku Beranka – projektová dokumentace
Zastupitelé i hosté se seznámili s projektovou dokumentací pana Ing. Kunce. Starosta obce
upřesnil v jaké fázi je celý projekt, rekonstrukce řeší protipovodňová opatření a také vytvoření
místa pro případné čerpání požární vody z rybníku Beranka. Místostarosta dále doplnil,
z jakého materiálu bude celá hráz vybudovaná, tedy z místního kamene z lomu Chrtníky, a že
zpevněné budou v podstatě jen schody, hráze by měly být „pružné“ a tím pádem by měly
reagovat na pohyb půdy vlivem mrazu. Materiál, který bude vytěžen při odbahnění, by mohl
být použit na vyrovnání terénu např. kolem rozhledny Barborka.

Diskuse: L. K. se dotázala, jak se bude realizovat odvodnění vytěženého bahna, bylo ji
odpovězeno, že tímto se bude zabývat firma, která bude rekonstrukci realizovat. Pan Váňa se
dotázal, zda je počítáno i s povodňovým průtokem. Dle projektu pana Ing. Kunce je počítáno
s povodňovým průtokem. Z. K. se dotázal na financování akce, bylo mu odpovězeno, že
financování zajišťuje Obec Svinčany z vlastních zdrojů. Paní L. K. poukázala na nově
udělované dotace z Evropské unie na rybníky. Pan L. K. se zeptal na předpokládaný datum
zahájení. Starosta mu řekl, že realizace je možná až po získání stavebního povolení a výběru
dodavatele, který tuto rekonstrukci provede. Pan J. K. se zeptal, jaké jsou plány
s odbahňovací nádrží před rybníkem Beranka, pan místostarosta mu odpověděl, že pokud by
nádrž byla zachována k tomuto účelu, bylo by nutné vybudovat k ní komunikaci a pravidelně
ji čistit a vyvážet usazené bahno, takže tato nádrž bude ještě předmětem případného dalšího
jednání. Místostarosta oslovil všechny přítomné, aby předali kontakt na firmu zabývající se
rekonstrukcemi rybníků, pokud někdo takovou zná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje koncepci projektu pana Ing. Kunce na
rekonstrukci rybníku Beranka, dle předložených nákresů.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 8/6/2014 bylo schváleno.

Čer
+

KubM
+
Zdržel se: 0

8. Zasíťování 4 parcel „Svinčany – střed“
Byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí č. 8800070024/1/BVB/ s RWE GasNet, s.r.o.,
o zřízení věcného břemene i s ochranným pásmem 1 m. Úplata byla sjednána ve výši 500 Kč
jednorázově. Pan místostarosta seznámil zastupitele s jednáními ohledně kanalizace a plynu.
Jednání probíhalo s firmou KVIS PARDUBICE, a.s., která poukázala na nastalý problém
s vedením kanalizace. Firma KVIS PARDUBICE, a.s. nacenila vícepráce na 100 m přeložky
vody na cca 250 tis. Kč bez DPH. Firma VS Chrudim by zrealizovala suchovod ve stejné
délce za cenu cca 14 tis. Bylo navrhnuto, aby bylo vyhlášeno nové výběrové řízení, nebo aby
byl poptán druhý v pořadí, tedy firma Sostav, která by nacenila výšeuvedené vícepráce. Další
návrh byl, aby přeložení vody udělala jiná firma.

Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 8800070024/1/BVB.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
+
0

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 9/6/2014 bylo schváleno.

Čer
+

KubM
+
Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zrušení výběrového řízení na dodavatele
zasíťování čtyř parcel RD Svinčany-střed a vypsání nového výběrového řízení na
dodavatele této akce včetně změn projektové dokumentace, změna tras sítí z důvodu
dodržení norem.
Hlasování:
Kra Dvo Váň Lach KubL. Fiš
Čer
KubM
+
+
+
+
0
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 10/6/2014 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

9. Pořízení mobiliáře
Pan Váňa seznámil zastupitele s postupem pořízení mobiliáře do místní části Nákle. Vybral
lavičky v ceně cca 5200 Kč, s kterou je těžší manipulace. Starosta připomněl návrh od
občanů, aby byly na dětské hřiště umístěny koše. Pan místostarosta oslovil pana Z. K. ohledně
počtu laviček k hřišti, bylo navrhnuto cca 6 ks, dále 2 ks k Barborce. Vznikla diskuse ohledně
funkčnosti laviček na sportovišti, kde by bylo lepší pořídit lavičky mobilní.
Firma Jafa: Lavička Park spojená – 6x
Lavička s opěradlem typ A – 6x
Stůl (stejný jako lavička) - 3x
Stojan na kola Premium 8K – 2x
Firma Advas: Lavička LBO1 – 2x
Stůl – 1x
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pořízení mobiliáře:
Firma Jafa: Lavička Park spojená – 6x
Lavička s opěradlem typ A – 6x
Stůl (stejný jako lavička) - 3x
Stojan na kola Premium 8K – 2x
Firma Advas:
Lavička LBO1 – 2x
Stůl - 1x

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
+
0

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 11/6/2014 bylo schváleno.

Čer
+

KubM
+
Zdržel se: 0

10. Kostel sv. Vavřince – stav, nutné opravy
Starosta a pan L. K. seznámili zastupitele s kritickým stavem kostela ve Svinčanech. Pan
Kočí upozornil na velký problém nepořádku na cestě k varhanám. Během 14 dnů je čisté
schodiště opět znečištěno od holubů. Holubi dále poničili i kostelní hodiny. Další problém je
římsa nad hlavním vchodem, která hrozí spadnutím. Paní L. K. navrhla zainvestovat do
střechy, aby bylo zamezeno zatékání do objektu a římsu zabezpečit proti spadnutí. Problém je,
že pokud se požádá o pomoc církev, může to dopadnout tak, že církev kostel uzavře a zůstane
nepřístupný.
Starosta obce zkontaktuje pana faráře, s kterým projedná možnosti a postup provedení
nutných oprav střechy a římsy nad vchodem do kostela.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere informace na vědomí.
11. Smlouva o poskytnutí dotace č. 22347/2014 – VIII. ročník TŽH
Obci byla přidělena neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
na přípravu a konání VIII. ročníku Tradice Železnohorského regionu, který se uskutečnil dne
14. června 2014. Dotace se poskytuje ve výši 5 000 Kč. Poskytovatel ji uhradí na účet
příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Vyúčtování
realizovaného projektu předložit Kanceláři hejtmana do 30. listopadu 2014.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje přijetí neinvestiční dotace v částce 5 000 Kč
z rozpočtu Pardubického kraje na přípravu a konání VIII. ročníku Tradice
Železnohorského regionu, který se uskutečnil dne 14. června 2014, smlouva č.
22347/2014.
Hlasování:
Kra Dvo Váň Lach KubL. Fiš
Čer
KubM
+
+
+
0
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/6/2014 bylo schváleno.

12. Odprodej pozemku p. č. 73/5 v k. ú. Svinčany
Záměr obce odprodat pozemek p. č. 73/5 v k. ú. Svinčany o výměře 4 m2 byl zveřejněn na
úřední a úřední elektronické desce v době od 09. 07. 2014 do 24. 07.2014. Manželé K. B. a F.
B., nabízí za výše uvedený pozemek cenu 100 Kč/m2. Kupující dále uhradí poplatek za vklad
do KN a vypracování kupních smluv. Daň z nabytí nemovitostí uhradí prodávající.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku K. B. a F. B. v ceně 100
Kč/m2. Kupující dále uhradí poplatek za vklad do KN a vypracování kupních smluv.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 13/6/2014 bylo schváleno.

KubM
+
Zdržel se: 0

13. Žádosti
Žádost SDH Svinčany o finanční příspěvek na akci Kolečkiáda – nákup cen v částce 1 500 Kč
a příspěvek na letní kino v částce 500Kč (nákup popcornu).
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje nákup cen na akci Kolečkiáda v částce 1 500 Kč
na základě předložených dokladů a dále nákup popcornu v částce 500 Kč na akci „letní
kino“ na základě předložených dokladů.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 14/6/2014 bylo schváleno.

Čer
+

KubM
+
Zdržel se: 0

Žádost J. K., o pronájem neudržovaného pozemku p. č. 134 o výměře 3 101 m2 v k. ú.
Raškovice u Přelouče za účelem spásání trávy ovcemi a koněm. V případě potřeby bude
vystaven rychle rozebíratelný ohradník.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany požaduje doložení souhlasu dotčených sousedů
s využíváním pozemku p.č. 134 v k.ú. Raškovice u Přelouče dle žádosti a v případě
souhlasného stanoviska bude následně zveřejněn záměr pronajmout pozemek a poté
uzavřena smlouva o pronájmu pozemku za cenu obvyklou.

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 15/6/2014 bylo schváleno.

KubM
+
Zdržel se: 0

Žádost M. L. o odprodej části pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Raškovice u Přelouče.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zpracování geometrického plánu na základě
kterého, bude zveřejněn záměr na odprodej pozemku.

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 16/6/2014 bylo schváleno.

KubM
+
Zdržel se: 0

Žádost o uložení podzemního vedení do místní komunikace – stavba „Svinčany–knn- Kal.“
Diskuse: zastupitelé navrhovali jiné varianty připojení, např. pod silnicí na druhou stranu a
pak zpět po cestě, nebo prodloužit vedení elektřiny na další sloup. Kontaktovat firmu
Energoland spol. s r.o. za účelem jiného technického řešení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost o uložení podzemního vedení do místní
komunikace – stavba „Svinčany–knn- Kal.“ dle předložené žádosti.

Hlasování:
Kra Dvo
-

Váň
-

Lach KubL.
0
-

Fiš
-

Výsledek hlasování: Pro: 0
Proti: 7
Usnesení č. 17/6/2014 nebylo schváleno.

Čer
0

KubM
Zdržel se: 0

Ing. P. B. požádal o příspěvek 1500 Kč na poháry na akci „Memoriál Zdeňka Kubína“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost o příspěvek 1500 Kč na poháry na akci
„Memoriál Zdeňka Kubína“.

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Váň
+

Lach KubL.
0
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 18/6/2014 nebylo schváleno.

Čer
0

KubM
+
Zdržel se: 0

14. Informace z jednání
-

-

starosta obce informoval zastupitele o akci Rescue Maraton
3. 9. 2014 na OÚ Svinčany bude veřejné projednání územního plánu Svinčany
Hasičský záchranný sbor provede 4. 9. 2014 kontrolu
AK Ožana a spol. stížnost na neoprávněné užívání pozemku – starosta kontaktoval
Policii ČR a odeslal jim příslušné materiály
10. 9. 2014 bude zasedání mikroregionu v Cholticích
ve Svojšících stavěla firma Stavona HK tenisovou stěnu, na základě telefonické
dohody je možné tuto poptat na zpracování nabídky na realizaci tenisové stěny ve
Svinčanech
Průkaz energetické náročnosti budov – nutné pro KD a Dům s chráněnými byty – bude
provedena poptávka firem, které tyto zpracovávají
radiátory v knihovně protékají – poptáme několik firem na rekonstrukci topení na OÚ
starosta obeslal nájemníka bytu č. 3, aby byt, který má v nájmu uvedl do souladu
s nájemní smlouvou (nepořádek)
v KD byla provedena oprava bleskosvodu včetně revize
v domě s chráněnými byty byla provedena revize bleskosvodu
rozbité WC na Barborce – únik
do Bezedné jámy spadl strom, je třeba ho odtěžit – O. K. nabídl odtěžení za ponechání
dřevní hmoty
zaměstnanci obce provedou opravu zdi u OÚ, je nutné zajistit materiál
nabídka na divadelní představení

Diskuse: bez diskuse
Zastupitelstvo obce Svinčany bere informace z jednání na vědomí.

15. Zprávy komisí
Předsedkyní finančního výboru provedena kontrola čerpání dotace v souvislosti s konáním
voleb do Evropského parlamentu. Kontrola provedena 16. 7. 2014 – viz protokol z kontroly.
Předsedkyní finančního výboru provedena kontrola čerpání dotací na přípravu a konání VIII.
ročníku Tradice Železnohorského regionu. Kontrola provedena 18. 7. 2014 – viz protokol
z kontroly.

Předsedkyní finančního výboru provedena kontrola úhrad za komunální odpad, stočného a
poplatku ze psů. Kontrola provedena 26. 8. 2014 – viz protokol z kontroly.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere zprávy o kontrole na vědomí.
Pan Ladislav Kubelka se dotázal na parkování na bývalém hřišti během zahrádkářské výstavy.
Starosta mu odpověděl, že parkovat se tam během výstavy může, starosta osloví O. P., jestli si
pozemek poseká, nebo zmulčuje. Dále se pan Kubelka ptal na umístění poutačů, což také není
problém.
Pan Váňa seznámil zastupitele s postupem „zóny 30“ v Nákli, také uvedl, jak se bude na této
akci podílet obec Klešice.
Dále seznámil zastupitele s probíhajícími pozemkovými úpravami.
Pan Dvořáček přednesl stížnost paní Y. S. na problémy, které vznikají při nakládání
nákladních aut u Z. D., který bydlí naproti. Kdy jí vysvětlil, že obec s tím moc dělat nemůže,
protože auta stojí na místní komunikaci.
Pan Kubelka Michal seznámil zastupitele s chováním ČOV. Z trubky pod lávkou vytéká voda,
v čističce není zkalená voda a trubka přepadu za čističkou je suchá – do čističky nejspíš
nepřitéká voda.
Pan L. K. poukázal na potřebu zajistit branky na hřišti proti pádu.

Zasedání bylo ukončeno v 23:08 starostou obce.

Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 08. 2014
Zapisovatel: Michal Kubelka
Ověřovatelé: Zdeněk Černík: …..........................................

Starosta:

dne …..................................

Michal Dvořáček: .......................................

dne …..................................

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

dne ….................................

Vysvětlivky hlasování:

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

