Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 24. 11. 2014 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:04 hodin
starostou obce Bc. Antonínem Kratochvílem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 9 členů zastupitelstva
a to: Ing. Petr Blažek, Zdeněk Černík, Michal Dvořáček, Ludmila Fišarová, Petr Kožený,
DiS., Bc. Antonín Kratochvíl, Zdeněk Stejskal, Bc. Zdeněk Kubín, Ing. Michaela
Sukdoláková, což je 100,0% z celkového počtu všech členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti: 5
Hosté: 0
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana
Zdeňka Černíka a pana Petra Koženého.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou
a ověřovateli zápisu pana Zdeňka Černíka a pana Petra Koženého.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 1/2/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

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)

Zahájení
Zpráva o hospodaření obce
Rozpočtové opatření č. 7/2014
Odsouhlasení členů komisí
Personální změny JSDH
1

6) Rekonstrukce sociálního zázemí multifunkčního sportoviště
7) Příprava rozpočtu na rok 2015
8) Žádosti
9) Informace z jednání
10) Zprávy komisí
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje program zasedání.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 2/2/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

2. Zpráva o hospodaření obce
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Michaela Sukdoláková.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 21. 11. 2014
2 185 041,21Kč
Na účtu vedeném u ČNB k 21. 11. 2014
999 762,03Kč
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 21. 11. 2014
330,84Kč
Celkem na účtech k 21. 11. 2014:
3 185 134,08Kč
Plnění příjmů:
5 826 760,63, tj. 86,87 %
Plnění výdajů:
4 508 062,18, tj. 59,88 %
Rozdíl (saldo) mezi příjmy a výdaji:
1 318 698,45
Uhrazeno:
- vodné 2590,- Kč
- příspěvek svazku obcí Podhůří Železných hor 2683,-Kč (infotabule)
- kniha měst obcí 1 380,- Kč (k půjčení v knihovně)
- školení rozpočet 1 390,- Kč
- pexeso rozhledna 1 089,- Kč
- telefon + internet 2 588,50 Kč
- 2ks laviček v Nákli + doprava 6 913,- Kč
- turistické známky 4 211,- Kč
- svoz odpadů 41 861,- Kč
- refundace mzdy volby 442,- Kč
- projekt + vyřízení povolení v MÚ Přelouči (retardéry v Nákli) – 6 050,- Kč
- rozbor vody ČOV 1 466,- Kč
- svoz nebezpečných odpadů 3 829,- Kč
- svoz velkoobjemového odpadu 7 309,- Kč
- oprava střešní krytiny domu s chráněnými byty + zábrany na sníh 10 000Kč
- uzavření štítu střechy na multifunkčním sportovišti – materiál 21 000,- Kč
- telefony + internet 1 608,- Kč
- školení rozpočtová skladba 1 580,- Kč
- předplatné věstníku Pardubického kraje 920,- Kč
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Zbývá uhradit:
-

betonový nábytek, odpadkové koše, stojany na kola – rozhledna,
sportoviště, chráněné byty 123 336,- Kč
3x autobusová čekárna + 3 ks vitrín včetně plakátovacích ploch 294 078 Kč
svoz komunálních odpadu 46 449,- Kč
školení (setkání starostů) 500,- Kč
sepsání kupní smlouvy na nákup pozemků 1 815,- Kč
kulturní akce „výročí Barborka“ 6 603,- Kč (2012,- párky, tácky +3600,ozdobné plakety +991,-Kč svítící tyčinky)
plyn + kanalizace Svinčany střed (dílčí faktura) 209 797,-Kč
rekonstrukce veřejného osvětlení Horní Raškovice (LED) 492 410,70 Kč
refundace volby 335,- Kč
refundace volby 898,-Kč

Uhrazené zálohy:
- elektrická energie 22 960,- Kč – sál, úřad, chráněné byty, hasičská
zbrojnice, veřejné osvětlení ve všech částech obce
- plyn 43660,- (platí se čtvrtletně) – sál, úřad, chráněné byty (ty se
přefakturovávají na nájemníky)
Příjmy za měsíc 11/2014:
Daňové příjmy : 278 479,52 Kč (daňové příjmy, správní poplatky, poplatky psi, odpad,
dotace)
Nedaňové příjmy : 43 557 Kč (nájmy, úroky z BÚ, přeplatky energií, služby, prodej zboží,
vstupné) - vstupné, prodej zboží 3155,- Kč (Barborka)
Kapitálové příjmy: O Kč (celkem 800 Kč z minulých měsíců -prodej pozemku 400,- Kč,
prodej stříkačky 400 Kč) – zde se jedná o příjmy z prodeje majetku
Výdaje za měsíc 11/2014:
Běžné výdaje: 385 783,63 Kč (jedná se o všechny výdaje vyjma výdajů na investice)
Kapitálové výdaje: 221 454 Kč (jedná se o výdaje na investice, tzn. stavby, projekty
související se stavbami, technická zhodnocení)
Diskuse:
Petr Blažek se ptá, kdy bude dokončeno zadělání štítu, na který byla vyplacena faktura
za materiál 21.000,-Kč. Pan starosta uvedl, že štít bude dokončen do 14 dnů – celkově by
mělo být doděláno do 31. 12. 2014.
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.

3

3. Rozpočtové opatření č. 7/2014
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
Paragraf Položka
1111
1211
1341
4116
4116
2143
2112
4354
2324
2143
5138
2221
6121
3314
5136
3632
5192
3639
5011
3639
5011
3639
5031
3639
5031
3639
5032
3639
5032
3639
5424
3639
5424
3639
5166
3639
5169
3639
5329
3745
5137
3745
5139
3745
5156
8115

ÚZ

33513234
33113234

33513234
33113234
33513234
33113234
33513234
33113234
33513234
33113234

Popis
Daň z příjmu FO ze záv.čin. a funk. požitků
Daň z přidané hodnoty
Poplatek ze psů
Dotace z Úřadu práce na veřej.prospěšná místa
Dotace z Úřadu práce na veřej.prospěšná místa
Rozhledna – prodej zboží
Chráněné byty – doplatky za služby
Rozhledna – nákup zboží
Provoz veřejné silniční dopravy – čekárny
Knihovna – časopisy
Sociální pohřeb
Úřad práce – platy
Úřad práce – platy
Úřad práce – SP
Úřad práce – SP
Úřad práce – ZP
Úřad práce – ZP
Úřad práce – náhrady mezd v době nemoci
Úřad práce – náhrady mezd v době nemoci
Komunální rozvoj – právní služby
Komunální rozvoj – služby
Komunální rozvoj – příspěvky mikroregionům
Péče o vzhled obce – vitríny
Péče o vzhled obce – materiál
Péče o vzhled obce – benzín
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ

Příjmy
Výdaje
40 000
100 000
100
77 944,15
13 754,85
2 000
1 500
5 600
- 71 000
1 800
40 000
50 239,84
8 865,83
12 560,15
2 216,53
4 521,73
797,94
1272,45
224,55
4 000
-4 000
2700
81 200
2 000
7 000
85 299,98

Diskuse:
Částka za sociální pohřeb bude řešena na dalším zastupitelstvu, zda bude částka za pohřebné
a další výdaje žádána po státu.
Proběhla diskuze ohledně určení místa v obci, kde budou tyto urny uloženy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 3/2/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0
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4. Odsouhlasení členů komisí
Doplnění členů komise pro kulturu, výchovu mládeže a sport: Blažková Jana,Brožek Josef ml.
Doplnění členů komise pro rozvoj a správu místních částí: Pitra Jan, Sirový Vladimír
Diskuse: bez diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje členy výše uvedených komisí.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Výsledek hlasování: Pro: 9

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4/2/2014 bylo schváleno.

5. Personální změny JSDH
Žádost stávajícího velitele Zdeňka Kubína o odstoupení z funkce velitele JSDH Svinčany.
Zdeněk Kubín navrhuje do funkce velitele výjezdové jednotky pana J. B.
Diskuse:
Pan Zdeněk Kubín předal žádost o odstoupení z funkce velitele JSDH Svinčany.
Byl navržen pan J. B. z důvodu profesní způsobilosti, kterým se odstraní některé nedostatky z
kontroly provedené HZS Pardubického kraje.
Nového velitele jmenuje starosta obce.
Dále bylo dohodnuto, že bude upravena hasičská zbrojnice – regály, prostor pro uložení
hasičského materiálu aj.
Pan Kožený navrhl, že bude v hasičské zbrojnici rozdělen materiál občasnkého sdružení SDH
a JSDH, budou určeny pravidla pro řád hasičské zbrojnice. Pan J. B. souhlasil s nastavením
budoucích pravidel.
Obsazení JSDH zůstává stejný v počtu 12 osob. Pan J. B. navrhuje, aby byl do výjezdové
jednotky jako strojník přidán ještě pan A. S.

6. Rekonstrukce sociálního zázemí multifunkčního sportoviště
Diskuse:
Byly uvedeny nedostatky dosavadní stavby respektive provedení zastřešení zázemí
sportoviště. Bylo dohodnuto, že se zastupitelstvo obce sejde přímo u uvedené stavby, kde
budou nedostatky určeny a sepsány. Schůzka stanovena na středu 26. 11. 2014 v 16,00 hodin
u zázemí sportoviště.
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Pan Petr Blažek navrhl změnu projektu, která bude na základě diskuse upravena a následně
bude předložena k posouzení projektantovi a příslušnému stavebnímu úřadu. Přípravné práce
budou zabezpečeny v rámci využití pracovníků obecního úřadu.
Pan Kubín požádal, aby plechové dveře, futra a cihly byly poté vráceny zpět sdružení SDH.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
7. Příprava rozpočtu na rok 2015
Zastupitelé obdrželi metodické materiály k tvorbě rozpočtu. Dále jim byl předán výkaz Fin 212. Předložena daňová predikce a příspěvek na výkon státní správy na rok 2015. Pokud
nebude v prosinci schválen rozpočet (musí být zveřejněn 15 dní před projednáváním v ZO na
úřední desce) bude muset být schváleno rozpočtové provizorium.
Zastupitelé byli požádáni, aby si promysleli do příštího zasedání, co by chtěli v obci změnit,
financovat.
Diskuse: bez diskuze
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu na rok
2015.

8. Žádosti
Návrh usnesení:
Žádost o smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu stavby č. IV-12-201680/VB1 – Svinčany KNN – Kalvoda za
jednorázovou náhradu 1 000,-Kč.
Návrh usnesení
Hlasování:
Kra Dvo Bla
+
+
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 9

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2/2014 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Ženy Svinčany žádají o pronájem kulturního domu na Babské bály, a to ve dnech
11.4 - 12. 4. 2015 a 18. 4. - 19. 4. 2015.
Bude vybrán poplatek 1500,- Kč za výčep + 1500,- Kč za sál.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
-

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 1
Usnesení č. 6/2/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0
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Ženám Svinčany bude poskytnut kulturní sál na nacvičování babského bálu bez úplaty
v termínech dle žádosti. Žádost bude přiložena k zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pravidelné cvičení každý týden v úterý a v pátek od 18 do
20 hodin.
Pan Zdeněk Kubín navrhl, aby místní spolky neplatily pronájmy kulturního domu při konání
společenských výdělečných akcí. Hlasovat o tomto návrhu se bude na příštím zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost SDH Svinčany o pronájem KD Svinčany 26. 12. 2014 na
uspořádání výroční valné schůze.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 7/2/2014 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na pronájem kulturního domu Svinčany na den 31.
12. 2014 pro uspořádání oslavy konce roku za úplatu 500,-Kč pro paní M. L.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 8/2/2014 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na pronájem kulturního domu Svinčany na den
31.12.2014 pro uspořádání oslavy konce roku za úplatu 500,-Kč pro paní D. B. z důvodu
podání žádosti až po žádosti paní M. L.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
Výsledek hlasování: Pro: 0
Proti: 9
Usnesení č. 9/2/2014 nebylo schváleno.

Zdržel se: 0
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje obecního pozemku p. č. 369/1 díl a)
o výměře 141 m2.
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 10/2/2014 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložení nabídek na rekonstrukci topení obecního
úřadu. Nabídky budou doplněny o náklady na vybudování rozvodu v Cu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p. č. 134 v k. ú. Raškovice
u Přelouče panu J. K. na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 za cenu v místě obvyklou.
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 11/2/2014 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí náklady o zajištění pohřbu a úhradu nákladů na uložení
zemřelého.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že pan P., který požádal o prodej pozemku ve
Svinčanech, bude kontaktován.
Pan Z. D. žádá o vývoz hlíny (cca 40-50 m3). Zastupitelstvo obce souhlasí s odvozem na
Barborku nebo na kopec na sáňkování. Lokalita pro odvoz bude upřesněna dle počasí a
aktuálních podmínek. Pan Černík bude tuto akci koordinovat.
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem pana Z. D. vybudovat si příjezdovou komunikaci
z návse ze zámkové dlažby. Přesné podmínky a konečná podoba musí být schválena
zastupitelstvem obce.

9. Informace z jednání
Dne 10. 11. 2014 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor
finanční, dílčí přezkoumání hospodaření obce Svinčany. Přezkoumání bylo uskutečněno
výběrovým způsobem. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odt. 3 písm. b), písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Svinčany na vědomí.
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Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR byla provedena kontrola plateb pojistného a
vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období 12/2011 – 08/2014 ke dni 30.
09. 2014. Z vyúčtování vyplývá, že obec Svinčany nemá žádný nedoplatek vůči VZP.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere zprávu z kontroly plateb Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou ČR na vědomí.
Dne 1. 12. 2014 od 16 hodin se uskuteční v objektu IC Heřmanův Městec zasedání Svazku
obcí Heřmanoměstecko. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu SO
Heřmanoměstecko na rok 2015.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí návrh rozpočtu SO Heřmanoměstecko na
rok 2015.
Dne 9. 12. 2014 od 16 hodin se uskuteční ve Valech zasedání Svazku obcí Podhůří Železných
hor. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu SO Podhůří Železných hor na rok 2015.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí návrh rozpočtu SO Podhůří Železných hor
na rok 2015.
Městský úřad Přelouč – poskytnutí údajů k využití pro spolupráci s krajským ředitelstvím
HZS Pardubice – starosta, místostarosta, velitele JSDH.
Měřiče tepla v domě s chráněnými byty – oslovila obec firma Embra, která vyhotoví návrh
instalace a nabídku na provádění odpočtu tepla.
Kácení stromu bude uskutečněno dne 29.11 nebo 30.11.2014. Zdobení stromečku bude
v neděli v 15,00 hodin.
Oslava sv. Barbory dne 7.12. od 14,00 hodin.
Vítání občánků v neděli dne 14.12.2014 od 14,00 hodin v místní knihovně.
Adventní koncert dne 19.12.2014 v kostele sv. Vavřince.
Trénink králičího hopu bude každou sobotu a neděli v dopoledních hodinách.
Byl projednán položkový rozpočet stavby 2014-75. RD Svinčany – Hřiště – vícepráce
v částce 112568,-Kč včetně DPH za 02-pilíře HUP, přípojky, D+M chráničky

10. Zprávy komisí
- do příštího zasedání zastupitelstva obce vypracuje kontrolní výbor zápis z kontroly
- do příštího zasedání zastupitelstva obce vypracuje finanční výbor zápis z kontroly
- zpráva komise místních částí – paní Ludmila Fišarová
Požadavky místních částí:
- úprava a revitalizace místa u Křížku
- úprava bývalé vodárny pro teletníkv Dolních Raškovicích a úprava rozvaděče
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- vyčistit ucpaný potok v Dolních Raškovicích
- oprava mostu a vyčištění zatáčky v Dolních Raškovicích „pod statkem“
- vyspravení silnice křižovatky od „zastávky Dolní Raškovice, odbočka až do Dolních
Raškovic“
- vykácení bříz v Dolních Raškovicích, v areálu Barborky a v Horních Raškovicích
- osazení návsi dvěma lavičkami a stolem v prostoru kolem pouliční lampy
- větrolam do Nákle

- zpráva komise kulturní – Zdeněk Kubín
- potřeba výměny bodových světel nad barem v kulturním domě
- kulturní akce – vánoční turnaj ve stolním tenise – dne 27.12.2014
- turnaj v pokeru bude uskutečněn jako soukromá akce
- uspořádat akci sousedi poznejte se
- uspořádat akci „rodáci“
- Mikuláš 5. 12. 2014 – seznam rodin u p. Kubína
- pronájem traktoru na trávu, trávu odveze p. O. P.
- akce 10 let Barborka – fotky budou nahrány na web
Zastupitelstvo souhlasí s vytvořením vyhlášky o zákazu podomního prodeje.
- zpráva místostarosty
- aktualizace karet obcí, silné a slabé stránky
11. Diskuze
Pan Petr Kožený navrhl, že by mělo být zabezpečen doklad k provozuschopnosti bezpečnosti
požárních dveří – dle bodu 10 zápisu z kontroly o požární kontrole ze dne 4.9.2014.
Dále je potřeba odzkoušet hydrant v nové ulici ve Svinčanech – panem J. B. navrhnut p. K
(má oprávnění).
Nedostatky uveřejněné v protokolu budou projednávány a postupně odstraněny.
Pan Petr Bartoň se dotazoval, zda technika občanského sdružení SDH bude moci být uložena
v hasičské zbrojnici. Pan starosta uvedl, že budou nastaveny pravidla pro užívání hasičské
zbrojnice a všechny činnosti budou muset být smluvně ošetřeny.
Bylo navrhnuto pořídit do kulturního domu rolety do oken.
Byl vznesen dotaz ohledně odpadů. Do budoucna bude muset být zřízeno místo pro odpad.
Pan Ladislav Kočí se ptal, na kdy je plánována oprava vchodu do kulturního domu.
Předpokládá se, že oprava vstupu a vybudování bezbariérového vstupu bude v roce 2016 za
použití dotace POV.
Pan Zdeněk Kubín vznesl dotaz ohledně opravy rybníku Beranka ve Svinčanech a rybníku v
Dolních Raškovicích, bude blíže projednáno na příštím zasedání.
Dne 23.5.2015 bude uspořádáno sportovní odpoledne pro seniory pořádané spolkem
svinčanských žen.
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Zasedání bylo ukončeno v 0,21 hodin starostou obce. Příští zasedání zastupitelstva obce je
plánováno dne 15.12.2014 od 17,00 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Položkový rozpočet stavby 214/75
4. Návrh projektu zázemí sportoviště
5. Žádost spolku žen o pronájem kulturního domu pro nacvičování babského bálu
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 11. 2014
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková
Ověřovatelé: Zdeněk Černík: ................................................

dne ………………………

Petr Kožený: ................................................ dne ………………………
Starosta:

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

Vysvětlivky hlasování:

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

