Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 04. 03. 2015 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:02 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, Bc. Zdeněk Kubín, Zdeněk Stejskal, Ing. Michaela
Sukdoláková, což je 100,0% z celkového počtu všech členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti: 9
Hosté: 0
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelkou paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana
Zdeňka Černíka a pana Petra Koženého.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelkou 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. 1/1/2015 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. 9/2014
Inventarizační zpráva za rok 2014
Rozpočet obce na rok 2015
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6) Veřejnoprávní smlouva s městem Přelouč na úseku sociálně právní ochrany dětí
7) Smlouva o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby
8) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu č. IP – 12 – 2006953/VB/01
9) Projednání podmínek pronajímání kulturního domu
10) Rekonstrukce zázemí multifunkčního sportoviště
11) Žádosti
12) Informace z jednání
13) Zprávy komisí
14) Diskuze

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. 2/1/2015 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 03. 03. 2015
1 483 170,98 Kč
Na účtu vedeném u ČNB k 03. 03. 2015
1 128 870,23 Kč
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 03. 03. 2015
290,84 Kč
Celkem na účtech k 03. 03. 2015:
2 612 332,05 Kč
Uhrazeno:
- poplatek za webové stránky (1-6/2015) 3 630 Kč
- revize nouzového osvětlení KD, chráněné byty 1 920 Kč
- technická vybavenost pro stavbu RD Svinčany – hřiště + vodovod 112 586
Kč
- technická vybavenost pro stavbu RD Svinčany – hřiště + vodovod 164 057
Kč
- projektová dokumentace nádrž Dolní Raškovice 33 880 Kč
- zastřešení vstupu víceúčelového sportoviště 10 000 Kč
- servis kopírky Canon 2 710,40 Kč
- 2 ks publikace Rozpočtová skladba 800 Kč
- odborná prohlídka výtahu 3 158 Kč
- telefonní poplatky + internet 2 056,71 Kč
- roční udržovací programy UCR, ROB, PAM 12 069,75 Kč
- svoz komunálních odpadů 48 349 Kč
- čištění a mazání výtahu 3 666 Kč
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Uhrazené zálohy:
- elektrická energie 22 750,- Kč (za 01+02/2015) – sál, úřad, chráněné byty,
hasičská zbrojnice, veřejné osvětlení ve všech částech obce
Zbývá uhradit:
-

zaměření věcného břemena – plynovod 7 260 Kč
členské příspěvky SO Podhůří Železných hor 8 700 Kč
roční závěrka programů UCR, EMA, PAM, WES, DDP 4 924,70 Kč

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 9/2014
Usnesením č. 4/3/2014 ze dne15. 12. 2014 byli starosta obce a předsedkyně finančního
výboru zplnomocněni k provedení rozpočtových změn v měsíci prosinci 2014 s tím,
že na nejbližším zasedání zastupitelstva obce bude toto rozpočtové opatření předloženo
k projednání. Jednalo se pouze o zajištění operativního zabezpečení konce roku 2014.
Předsedkyně finančního výboru tímto předkládá rozpočtové opatření č. 9/2014 ze dne 31. 12.
2014:

Paragraf Položka
1111
1112
1113
1121
1211
1335
1351
1511
4116
4116
4116
4129
3725
2324
4354
2111
2143
5021
2341
5171
2341
6121
3314
5339
3330
5139
3330
5169
3330
5171
3392
5151
3392
5153

ÚZ

Popis
Příjmy
Výdaje
Daň z příjmu FO ze záv.čin. a funk. požitků
65 132
Daň z příjmů FO ze SVČ
17 742
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
-21 128
Daň z příjmu právnických osob
138 050
Daň z přidané hodnoty
125 561
Poplatky za odnětí pozemků funkce lesa
-13
Odvod loterií a podobných her mimo VHP
655
Daň z nemovitých věcí
24 642
13101
Úřad práce – VPP
8 434
3313234 Úřad práce – VPP
-1 650
33513234 Úřad práce – VPP
-9 350
Ostatní neinves.transfery – výplata dividend
-22
Využívání a zneškodňování KO – tříděný odpad
12 200
Chráněné bydlení – příjmy z poskytování služeb
4 700
Rozhledna – ostatní osobní výdaje
-7 000
Vodní díla v zeměd. krajině - opravy
-36 300
Vodní díla v zeměd. krajině - stavby
36 300
Činnosti knihovnické – příspěvek Krajská.knih.
-36
Činnost registr.církví – materiál
-2 000
Činnost registr.církví – služby
- 20 000
Činnost registr.církví – opravy
22 000
Kulturní dům – voda
1 600
Kulturní dům – plyn
-1 600
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3399
3399
3412
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3745
3745
4354
5512
5512
5512
6115
6115
6171
6171
6171
6171
6171
6402

5175
5194
5021
5011
5031
5032
5424
5424
5329
5329
5011
5021
5909
5021
5139
5156
5175
5901
5011
5162
5167
5168
5321
5366
8115

13101
13101
13101
13101

ZJ026

98187

Ostatní záležitosti kultury – občerstvení
Ostatní záležitosti kultury – věcné dary
Sportoviště – ostatní osobní výdaje
Úřad práce –platy zaměstnanců
Úřad práce – sociální pojištění
Úřad práce – zdravotní pojištění
Úřad práce – náhrady mezd v době nemoci
Úřad práce – náhrady mezd v době nemoci
Komunální rozvoj – příspěvky svazek obcí
Komunální rozvoj – příspěvky svazek obcí
Péče o vzhled obce – ostatní osobní výdaje
Péče o vzhled obce – ostatní osobní výdaje
Chráněné bydlení
SDH – ostatní osobní výdaje
SDH – nákup materiálu
SDH – pohonné hmoty
Volby do zastupitelstev obcí - občerstvení
Volby do zastupitelstev obcí - rezervy
Činnost místní správy – platy zaměstnanců
Činnost místní správy – telefonní poplatky
Činnost místní správy – služby školení
Činnost místní správy –zpracování dat IT
Činnost místní správy – transfery obcím
Ostatní finan.operace – vratka volby
Změna stavu prostředků na bankovních účtech

1 500
-1 500
-1 900
-10 938,90
-2 734,48
-984,62
1 092
-3 000
23
-40
- 4 200
-17 700
17 000
1 560
-900
900
-258
1 114
1 000
1 600
800
-3 400
-400
-36
393 392

Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 3/1/2015 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

4. Inventarizační zpráva za rok 2014

Plán inventur byl řádně zpracován a 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. Nedošlo
k žádnému pracovnímu úrazu. Inventarizace proběhla řádně, podklady ověřeny
na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků
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a ostatních položek pasív 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.
Inventarizační komise se skládala ze tří členů, kteří byli řádně proškoleni.
Osoba zodpovědná za inventarizaci – Petr Blažek, členové komise – Ludmila
Fišarová, Zdeněk Kubín, Radka Nekvapilová.
Zastupitelé byli seznámeni s inventarizačními položkami, které tvoří přílohu
k inventarizační zprávě za rok 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí inventarizační zápis o provedení inventarizace
obecního majetku za rok 2014. Zápis o provedení inventarizace – příloha č. 3 tohoto
zápisu.

5. Rozpočet obce na rok 2015
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Ing. Michaela Sukdoláková. Návrh
rozpočtu obce na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce a úřední elektronické desce v době
od 05. 02. 2015 do 23. 02. 2015. Rozpočet obce je navržen jako schodkový, schodek rozpočtu
ve výši 1 201 893 Kč bude pokryt přebytkem hospodaření minulých let. Po projednání
se stanovují tyto závazné ukazatele:
Příjmy pro rok 2015:
- bez oddílu a paragrafu
5 164 500 Kč
- podpora ostatních produkčních činností
5 000 Kč
- cestovní ruch
48 100 Kč
- odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
57 000 Kč
- zájmová činnost v kultuře
22 000 Kč
- ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
2 000 Kč
- sportovní zařízení v majetku obce
12 000 Kč
- veřejné osvětlení
3 000 Kč
- pohřebnictví
1 000 Kč
- komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
561 900 Kč
- sběr a svoz komunálních odpadů
1 200 Kč
- využívání a zneškodňování komunálních odpad
100 000 Kč
- chráněné bydlení
556 000 Kč
- požární ochrana – dobrovolná část
3 000 Kč
- činnost místní správy
4 000 Kč
- obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4 000 Kč
Celkové příjmy:
6 544 700 Kč
Výdaje pro rok 2015:
- podpora ostatních produkčních činností
- cestovní ruch
- silnice
- provoz veřejné silniční dopravy
- odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
- vodní díla v zemědělské krajině
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40 000,00
152 400,00
110 000,00
20 000,00
272 000,00
2 750 000,00

- základní umělecké školy
- činnosti knihovnické
- ostatní záležitosti kultury
- činnosti registrovaných církví a náboženských společností
- rozhlas a televize
- zájmová činnost v kultuře
- ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
- sportovní zařízení v majetku obce
- ostatní zájmová činnost a rekreace
- veřejné osvětlení
- pohřebnictví
- výstavba a údržba místních inženýrských sítí
- komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
- sběr a svoz nebezpečných odpadů
- sběr a svoz komunálních odpadů
- sběr a svoz ostatních odpadů
- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- chráněné bydlení
- ochrana obyvatelstva
- požární ochrana – dobrovolná část
- zastupitelstva obcí
- činnost místní správy
- obecné příjmy a výdaje z finančních operací
- pojištění funkčně nespecifikované
- ostatní finanční operace
- finanční vypořádání minulých let
Celkem výdaje:
Financování:
- změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

10 000,00
12 700,00
19 000,00
10 000,00
5 000,00
112 600,00
53 000,00
1 011 100,00
20 000,00
60 000,00
10 000,00
350 000,00
209 250,00
15 000,00
555 000,00
15 200,00
212 000,00
388 000,00
5 000,00
120 200,00
340 800,00
704 200,00
13 000,00
16 000,00
123 500,00
11 643,00
7 746 593,00

1 201 893,00

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Svinčany pro rok 2015 v těchto závazných
ukazatelích – viz příloha č. 4.

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Výsledek hlasování: Pro: 9

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4/1/2015 bylo schváleno.
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6. Veřejnoprávní smlouva s městem Přelouč na úseku sociálně právní ochrany dětí
Novelizací zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí došlo k navýšení povinností
vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí. Jedná se o zavedení standardu kvality,
které musí mít zpracovány každá obec včetně obcí I. typu. Uspořádání standardů kvality
obsahuje příloha č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb. Cílem standardů kvality je vytvoření pravidel
a postupů, které se v každodenní praxi uplatňují. Je určen jak zaměstnancům, tak i cílové
skupině klientů, vůči nimž je směřována. Pro obce I. a II. Stupně jsou povinné vždy standardy
č. 3a) a 3b) a dále standardy 2b; 2c; 4a; 4c; 5a – d; 6a – c; nebo 7a; 7b; 8a – c; 9a; 9b; 12a;
13a; 13b; 14a. U ostatních je možné využít možnosti přenesení výkonu SPOD, kdy důvodem
je neschopnost zajištění plnění všech úkolů, které pro obecní úřad vyplývají ze zákona
č. 359/1999 Sb. Město Přelouč nabízí uzavření veřejnoprávní smlouvy na jejímž základě
bude ve správním obvodu nezpůsobilého obecního úřadu vykonávat přenesenou působnost
na úseku SPOD. Tato smlouva musí být odsouhlasena Krajským úřadem Pardubického kraje
– odborem organizačním a právním a krajským živnostenským úřadem a musí být uzavřena
mezi obcemi nacházejícími se ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností.
Za výkon přenesené působnosti by náležela městu Přelouči roční úhrada v částce 1000Kč.
Doba trvání smlouvy do 31. 12. 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Přelouč
na úseku sociálně právní ochrany dětí. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu
se Obec Svinčany zavazuje uhradit městu Přelouč ročně částku ve výši 1 000 Kč.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2018.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Výsledek hlasování: Pro: 9

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/1/2015 bylo schváleno.

7. Smlouva o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby
Obec Svinčany je povinna mít uzavřenu smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě
poskytování pečovatelské služby. Dosud jsme měli uzavřenu smlouvu s Městem Přelouč
ze dne 22. 07. 2008, která bude nyní nahrazena novou smlouvou. V předešlé smlouvě byla
stanovena cena na 95 Kč za den poskytovaných služeb. V nové smlouvě je úhrada
za poskytování pečovatelské služby řešena jinak. Dříve šlo částečně zajišťovat Charitou
Přelouč, ale ta k 31. 12. 2014 ukončila provoz.
Jedná se o péči klientky z domu s chráněnými byty. S rodinou klientky bylo dohodnuto,
že výdaje obce s touto pečovatelskou službou budou přefakturovány na rodinu klientky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcemi ve formě
poskytování pečovatelské služby s městem Přelouč.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 6/1/2015 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu č. IP -12-2006953/VB/01
Společnost PEN Projekty Energetiky s.r.o., zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
předložila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-12-2006953/VB/01. Věcné břemeno by bylo zřízeno na pozemku
p. č. 170 a pozemku ZE 929/1, oba v k. ú. Svinčany. Na pozemku p. č. 170 bude na stávající
podpěrný bod umístěna nová pojistková skříň SP100. Z pojistkové skříně bude vedeno nové
kabelové vedení NN, které bude ukončeno v novém pojistkovém pilíři SS100, umístěném
na pozemku p. č. 8 v k. ú. Svinčany. Předpokládaný rozsah omezení dotčené nemovitosti
věcným břemenem činí 40 bm. Výše jednorázové náhrady za zřízení výše popsaných práv
bude činit 1000 Kč.
Diskuze:
Zastupitelstvo obce navrhuje požadovat za zřízení věcného břemene jednorázovou náhradu
ve výši 1000,-Kč/1 bm. S cenou uvedenou ve Smlouvě č. IP-12-2006953/VB/01 nesouhlasí.
Žádost o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace k umístění stavby. Rozhodnutí
bude vydáno až po uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene.

Žádost o vyjádření k umístění stavby, k existenci sítí – Svinčany – příjpojka nn- K.
Zastupitelstvo obce požaduje, aby nebyl rozebrán obecní chodník a bylo řešeno protlakem.
Bude jim písemně sděleno starostou obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2006953/VB/01.
Hlasování:
Kra Dvo
-

Bla
-

Kub
-

Výsledek hlasování: Pro: 0

Suk
-

Fiš
-

Čer Stej
-

Proti: 9

Kož
-

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/1/2015 nebylo schváleno.
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9. Projednání podmínek pronajímání kulturního domu
Zprávu předkládá Bc. Zdeněk Kubín.
Kulturní dům je v poslední době často využíván, proto je vhodné zrevidovat ceny a podmínky
užívání kulturního domu. Bude vytvořen nový ceník.
1) Kulturní dům
a. Zájmové sdružení a spolky Svinčany – zdarma
b. Zástupci by pouze odemykali a zamykali sál, předávali klíče
Konečné ceny a podmínky pronájmu kulturního domu a sportoviště budou projednány na
příštím zasedání zastupitelstva obce.

10. Rekonstrukce zázemí multifunkčního sportoviště
Zprávu předkládá Petr Kožený, DiS.
Zastupitelům byl rozeslán Ing. Petrem Blažkem upravený dispoziční nákres zázemí
multifunkčního sportoviště.
Ing. Petr Blažek si bere na starost, že kontaktuje pana projektanta, který upravený projekt
posoudí a bude následovat pracovní schůzka se zastupiteli obce.

11. Žádosti
Žádost o podepsání dohody.
Rámcová dohoda mezi obcí Svinčany a občanským sdružením Sboru dobrovolných hasičů
Svinčany.
Diskuze:
Michal Dvořáček navrhuje, aby do smlouvy byly přidány dvě podmínky:
1) SDH bude pořádat minimálně dvě kulturní akce za rok.
2) Plánek zpracovaný velitelem JSDH, kde bude rozkresleno, kde je jednotlivý materiál
uložen.
J. B. ml. se táže, jak to bude s přístupem do hasičské zbrojnice, když bude potřeba odjet na
soutěž a nebude přítomen velitel nebo zástupce JSDH.
Zatupitelstvo obce se dohodlo, že rámcová smlouva bude s velitelem JSDH ještě upravena
její schválení bude zařazeno na další zasedání zastupitelstva obce.
Žádost o podepsání dodatku ke smlouvě č.2/2015 k smlouvě 87/02 o odvozu odpadu. Jedná se
o sběr a svoz vytříděných odpadů (kovy – 20 01 40).
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.2/2015 ke smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu.

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 9

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/1/2015 bylo schváleno.
Žádost K.T. a M.T., o odkup části pozemku č. 143/7 o výměře 65m2 v k. ú. Svinčany.
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem odprodeje pozemku, po zpracování geometrického
plánu bude zveřejněn záměr na odprodej pozemku.

Žádost AMV o.s. Přelouč o finanční prostředek– na kulturní akci pro účastníky soutěže
Rallye Železné hory.
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že v rámci sponzorství poskytne AMV prostor areálu
rozhledna Barborka. Finanční prostředky nebudou poskytnuty.
Žádost L. H., o odprodej pozemku p. č. 1/4 o výměře 569 m2
v k. ú. Svinčany. Jedná se o rybníček v blízkosti rybníku Beranka a dále pozemku p. č 1/3
o výměře 85 m2 v k. ú. Svinčany.
Diskuze: případný odprodej pozemku bude řešen až po rekonstrukci rybníku Beranka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o odprodej pozemku p. č. 1/4 v k. ú. Svinčany
a pozemku 1/3 v k. ú. Svinčany, L. H.
Hlasování:
Kra Dvo
Z

Bla
-

Kub
-

Výsledek hlasování: Pro: 0

Suk
-

Fiš
-

Čer Stej
-

Proti: 8

Kož
-

Zdržel se: 1

Usnesení č. 9/1/2015 nebylo schváleno.

L.K. – žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les
Jedná se o 6 ks jabloní napadených parazitem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o povolení kácení stromů.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 9

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/1/2015 bylo schváleno.

J. K. a J. B. - žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les. Jedná se o akáty
nebezpečně nakloněné nad dům a stodolu. Jedná se o 10 stromů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o povolení kácení stromů.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 11/1/2015 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

Český svaz chovatelů, ZO Svinčany - žádá o pronájem kulturního domu dne 7. 3. 2015
k pořádání výroční členské schůze. Dle schválených pravidel bude pronájem bezplatný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Českého svazu chovatelů, ZO Svinčany,
o pronájem kulturního domu, a to bezplatně.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 12/1/2015 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

L. K. ml., žádá o pronájem kulturního domu dne 25. 4. 2015. za účelem soukromé oslavy.
Dle schválených pravidel činí nájemné 500 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost L. K. ml., o pronájem kulturního domu. Nájemné
stanoveno v částce 500 Kč.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 13/1/2015 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

H. D., žádá o pronájem rozhledny Barborka dne 21. 3. 2015. Nejedná se o soukromou akci,
pronájem bude bezplatný
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost H. D., o pronájem areálu rozhledny Barborka, a to
bezplatně.

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 14/1/2015 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

A. M., žádá o pronájem kulturního domu dne 1.8.2015 za účelem konání svatební hostiny.
Dle schválených pravidel činí nájemné 1000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost A. M., o pronájem kulturního domu. Nájemné je
stanoveno v částce 1 000 Kč.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 15/1/2015 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení vlajky k mezinárodní kampani „vlajka
pro Tibet“.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
Výsledek hlasování: Pro: 0
Proti: 9
Usnesení č. 16/1/2015 nebylo schváleno.

Zdržel se: 0
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P. D., žádá o znovupřijetí do zaměstnání na pozici dělníka v obci Svinčany.
Diskuze: V současné době není uzavřena smlouva VPP a není zařazen mezi uchazeče
pro výkon VPP zaslaným Úřadem práce Přelouč.

12. Informace z jednání
Úřad práce Pardubice – projekty VPP. Poskytnutí základních informací k „aktivní politice
zaměstnanosti“. Evidence uchazečů na ÚP rozdělena dle jednotlivých kritérií. O uchazeče
o VPP bude obec žádat.
Vesnice roku 2015 – v průběhu dne 20. 3. proběhnou semináře v Dolním Újezdě. Mohou
se účastnit pouze 2 účastníci za obec.
Pozvánka na odbornou přípravu k prodloužení způsobilosti strojníků jednotky kategorie JPO
V konané dne 3. 4. 2015 od 8 hodin. Účast zajistí velitel JSDH.
OSA – pořadatel kulturních akcí musí každou kulturní akci nahlásit organizaci OSA.
Nabídka bezvýkopové sanace kanalizačního potrubí. Kontakt P. K. Kontakt bude uložen
na OÚ. Podrobnější informace na OÚ Svinčany.
Nabídka kompletních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci a požární ochrany.
Nabídky od p. S., p. B., p. P. Podrobnosti z jednotlivých nabídek budou řešeny na příštím
zasedání.
Oprava komunikací Zoubek – nabídka opravy místních komunikací. Kontakt na OÚ
Svinčany.
Pálení čarodějnic se bude konat ve Svinčanech u hasičské nádrže. Bude poskytnuta finanční
dotace do Svinčan i do Dolních Raškovic.
Setkání důchodců se bude konat v březnu nebo v dubnu.
Pan H., firma GAP – předvede možnosti využití programu Geosens pro obec.
Zahájení turistické sezóny v areálu rozhledny Barborka – plánováno na 21.3. 2015 –
v kompetenci koordinátora a správce areálu rozhledny.
Akce rybníky – studie společnosti Envicons za částku 108.851, Kč. Zastupitelstvo obce se
dohodlo, že tuto studii si nenecháme zpracovat a pouze od firmy Envicons bychom si nechali
udělat případně technický dozor a výběr dodavatele. Zastupitelstvo obce souhlasí s předáním
projektů na opravy rybníků Dolní Raškovice a Beranka na stavební úřad Přelouč.
L. K. zve všechny zastupitele na výroční schůzi zahrádkářů dne 7.3.2015.
Výsadba lesa Raškovic a Nákle – bude oslovena firma. Výsadba cca 1700 buků.
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Siréna – firma je momentálně zaneprázdněna z důvodu práce v Přelouči. Poté bude zahájena
práce pro Svinčany.
Úprava sportoviště, vzájemná dohoda se Svojšicemi – rozložení cestovného.
Nabídka čalounění židlí, i s molitanem vyjde cca 195,-Kč/židli (nový molitan, nová látka). Je
potřeba židle připravit, odstranit staré látky a čalounění. Bude poskytnut vzorník, poté bude
rozhodnuto.

13. Zprávy komisí
Komise sociální, zdravotní a občanských záležitostí– p. Černík
- schůzka s paní A. F. a sociální službou
- příprava setkání důchodců
- bude sepsán splátkový kalendář s nájemcem v domě s chráněnými byty
Komise pro rozvoj a správu místních částí obce – pí. Fišarová
- dodělat čekárnu v Raškovicích
- dodělat chodníček v Dolních Raškovicích u zastávky u Š.
- je potřeba upravit okraj u sportoviště, aby nezarůstal a nelítali zbytky trávy ze sekání na
hřiště a hřiště nezarůstalo a neničilo se (dlažba, zámková dlažba).
Komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport – p. Kubín
Rekapitulace uspořádaných akcí:
- pingpongový turnaj
- školení dopravní vyhlášky, školení výjezdové jednotky
- dětský karneval
- maškarní ples
Trvající pronájmy sálu – králičí hop, cvičení ženy, nacvičování babský bál
- koupě závěsů, projektoru
- pořádání čarodějnic – u hasičské nádrže
Kontrolní výbor
- oprava chyby ze zápisu z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinčany, kde bylo
zjištěno, že v řádku výsledek hlasování byly chybně sečtené hlasy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje hlasování volby starosty a místostarosty
veřejným způsobem ve výsledku Pro: 4 Proti: 4 Zdržel se: 1
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 17/1/2015 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0
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Komise životního prostředí – p. Kožený
- plánovaný chodník od návse nahoru ve Svinčanech – pruh po pravé straně patří SÚS
Pardubického kraje, jejich jediná podmínka je odvodnění chodníků. SÚS by nám pozemky
převedla bez úplaty.
- černé skládky – v Horních a Dolních Raškovicích i ve Svinčanech – je potřeba tomu
předcházet. Nechají se udělat cedule.
Finanční výbor – pí. Sukdoláková
- přednesen protokol o výsledku kontroly – kontrola plnění rozpočtu k 31.12.2014
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí protokol o výsledku kontroly plnění
rozpočtu k 31. 12. 2014, kterou provedl finanční výbor.
Úkoly:
Udělat informační leták – zodpovídá M. Sukdoláková
- poplatky odpad - termíny
- sběr odpadů, nový kontejner na kovy
- informace o zákazu černých skládek pod pokutou
- uvést plánované akce
Svatojánská noc – 20. 6. 2015 – je potřeba oslovit účastníky
Michal Dvořáček informoval, že přijde faktura za cca 18.000,- Kč bez DPH za služby
od firmy KVIZ, p. D. za zasíťování pozemků RD Svinčany – střed.
14. Diskuze
Pan L.K. st. podal stížnost na Z. Č., že obecní traktůrek používá pro své osobní potřeby a dělá
si dřevo pro vlastní potřebu v pracovní době. Starosta uvedl, že o této činnosti ví a za dřevo
bude řádně zaplaceno a jízda obecním traktůrkem byla starostou předem povolena.
Pan Josef Brožek ml. ústně zažádal o uložení hasičské stříkačky PS12 do skladu na OÚ.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přesun PS12.
Na nově nakoupené lavičky a odpadkové koše bude udělaný štítek s inventárním číslem,
případně popsat na málo viditelném místě.

Zasedání bylo ukončeno v 23,13 hodin starostou obce.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
3. Inventarizační zpráva za rok 2014
4. Rozpočet obce na rok 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 3. 2015
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková
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Ověřovatelé: Petr Kožený, DiS: ................................................

dne ………………………

Zdeněk Černík:................................................ dne ………………………
Starosta:

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

Vysvětlivky hlasování:

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

