Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 29. 04. 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 8 členů zastupitelstva
a to: Ing. Petr Blažek, Zdeněk Černík, Michal Dvořáček, Ludmila Fišarová, Bc. Antonín
Kratochvíl, Bc. Zdeněk Kubín, Zdeněk Stejskal, Ing. Michaela Sukdoláková, což je 88,88%
z celkového počtu všech členů zastupitelstva.
Omluven Petr Kožený DiS.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti: 4
Hosté: 0
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana
Zdeňka Kubína a pana Zdeňka Stejskala.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou
a ověřovateli zápisu pana Zdeňka Kubína a pana Zdeňka Stejskala.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 1/2/2015 bylo schváleno.

Kož
0

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)

Zahájení
Zpráva o hospodaření obce
Rozpočtové opatření č. 1/2015
Odměňování členů zastupitelstev obcí, novela nařízení č. 37/2003 Sb.
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5) Projednání podmínek pronajímání kulturního domu
6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu č. IP – 12 – 2006953/VB/01
7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP – 12 – 2005820/VB1 Svinčany
– přípojka nn
8) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2009127/1, Svinčany
kNN, Rodinné domy s.r.o.
9) Rekonstrukce zázemí multifunkčního sportoviště
10) Žádosti
11) Informace z jednání
12) 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: 8
Proti: 0
Usnesení č. 2/2/2015 bylo schváleno.

Kož
0

Zdržel se: 0

2. Zpráva o hospodaření obce
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Michaela Sukdoláková.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 28. 04. 2015
Na účtu vedeném u ČNB k 28. 04. 2015
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 28. 04. 2015
Celkem na účtech k 28. 04. 2015:

1 749 082,69 Kč
1 235 764,43 Kč
280,84 Kč
2 985 127,96 Kč

Plnění příjmů k 28. 04. 2015:
30,46%
Plnění výdajů k 28. 04. 2015:
19,32%
Náklady k 31. 03. 2015:
882 860,57 Kč
Výnosy k 31. 03. 2015:
1 814 842,38 Kč
Uhrazeno:
- členské příspěvky svazku obcí Podhůří Železných hor 8 700 Kč
- geodetické zaměření věcného břemene (plyn) 7 260 Kč
- roční závěrka programů UCR, EMA, PAM, WES, DDP 4 924,70 Kč
- telefonní poplatky + internet 1 749,70 Kč
- pojištění přívěsného vozíku 181 Kč
- svoz komunálního odpadu 43 668 Kč
- technická vybavenost Svinčany – střed (KVIS a.s.) 21 772,74 Kč
- doplatek elektrická energie VO Nákle 190 Kč
- kniha Mzdová účetní 721 Kč
- členské příspěvky svazku obcí Heřmanoměstecko 11 926 Kč
- revize hasicích přístrojů, hydrantů 4 996 Kč
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Zbývá uhradit:
-

doplatek elektrická energie VO Svinčany 1 116 Kč
doplatek elektrická energie chráněné byty chodby 460 Kč
doplatek elektrická energie chráněné byty kancelář 92 Kč
revize, čištění a oprava kotle v chráněných bytech 14 275 Kč
vodné hasičská zbrojnice 519 Kč
vodné sál 1 410 Kč
vodné obecní úřad 565 Kč
vodné chráněné byty 11 549 Kč (přefakturace nájemníkům)
telefonní poplatky + internet 2 299,02 Kč
rozbor vody z čističky 2 604 Kč
svoz komunálních odpadů 44 006 Kč
doplatek za pečovatelskou službu 1 140 Kč (přefakturace)
terénní úpravy na sportovišti 10 618 Kč
látka na závěsy + nitě 12 727,99 Kč
doplatek elektrická energie 1 116 Kč

servis sekacího traktoru Snapper (Raškovice) – výměna filtrů, olej, mazání,
broušení, seřízení motoru + servis křovinořezu Stihl 2 562 Kč
200 ks turistických vizitek + 4 ks turistických deníků 1740 Kč

Uhrazené zálohy:
- elektrická energie 13 210,- Kč (za 03+04/2015) – sál, úřad, chráněné byty,
hasičská zbrojnice, veřejné osvětlení ve všech částech obce
- plyn 43 660,-Kč – úřad, sál, chráněné byty

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2015
Předsedkyně finančního výboru tímto předkládá rozpočtové opatření č. 1/2015:
Paragraf Položka ÚZ
1335
4116 33513234
4116 33113234
3632
3639

2324
2119

5512

2324

1032
1032

5139
5169

2221
2221
3392

5139
6121
5154

Popis
Příjmy
Výdaje
Poplatky za odnětí pozemků funkce lesa
500
Úřad práce – VPP
37 400
Úřad práce – VPP
6 600
Pohřebnictví – přijaté nekap. příspěvky (náhrada
od MMR za kremaci)
5 800
Komunální služby – příjem za věcná břemena
73 900
Požární ochrana – přijaté nekap. příspěvky
(vratka za elektrickou energii)
500
Podpora ostatních produkčních činností –
materiál (přehození mezi položkami s níže
uvedenou)
- 7 600
Podpora ostatních produkčních činností – služby
7 600
Veřejná silniční doprava – materiál (přehození
mezi položkami s níže uvedenou)
4 000
Veřejná silniční doprava – stavby
- 4000
Zájmová činnost v kultuře - prádlo, oděv, obuv
12 800
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(přehození mezi položkami s níže uvedenou)
3392

5139

3412
3412
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3745
3745
3745
4354
6171

5169
5139
5011
5011
5031
5031
5032
5032
5011
5031
5032
5171
5321

33513234
33513234
33513234
33113234
33513234
33113234

8115

Zájmová činnost v kultuře – materiál
Sportovní zařízení v majetku obce – terénní
úpravy
Sportoviště – slackline
Úřad práce – platy VPP 85% EU
Úřad práce – platy VPP 15% SR
Úřad práce – sociální pojištění VPP 85% EU
Úřad práce – sociální pojištění VPP 15% SR
Úřad práce – zdravotní pojištění VPP 85% EU
Úřad práce – zdravotní pojištění VPP 15% SR
Veřejná zeleň – doplatky na VPP
Veřejná zeleň – doplatky SP na VPP
Veřejná zeleň – doplatky ZP na VPP
Chráněné byty – opravy a udržování (kotel)
Činnost místní správy – neinvestiční transfery
Změna stavu krátk.prostředků na bankovních
účtech

- 12 800
10 600
1 500
27 910,44
4 925,36
6 977,60
1 231,36
2 511,96
443,28
23 000
5 800
2 100
5 000
3 000
29 700

Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 3/2/2015 bylo schváleno.

Kož
0

Zdržel se: 0

4. Odměňování členů zastupitelstev obcí, novela nařízení č. 37/2003 Sb.

Zastupitelstvo obce projednalo novelu nařízení č. 37/2003, o odměňování členů
zastupitelstev s tím, že navrhuje zachování dosavadních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce, a to takto:
- starosta:
9 800 Kč
- místostarosta
7 500 Kč
- předseda výboru nebo komise
950 Kč
- člen výboru nebo komise
0 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání odměn neuvolněným členům zastupitelstva
obce v dosavadní výši, tj. starosta 9 800 Kč, místostarosta 7 500 Kč, předseda výboru
nebo komise 950 Kč, člen výboru nebo komise 0.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
Z

Bla
+

Kub
-

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 1
Usnesení č. 4/2/2015 bylo schváleno.

Kož
0

Zdržel se: 1

5. Projednání podmínek pronajímání kulturního domu
Zprávu předkládá předseda komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport, Bc. Zdeněk Kubín.
Zastupitelům byl e-mailem zaslán ceník pronájmu kulturního domu a ceník pronájmu
sportovního areálu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky pronajímání kulturního domu a sportovního
areálu, takto:
Ceník pronájmu kulturního domu Svinčany:
Pronájem KD se bere jako celek (předsálí+sál). Ceny jsou stanoveny včetně energií i spotřeby
vody.
1) Občané Svinčan, Raškovic, Nákle za účelem soukromého pronájmu (jubilea, oslavy) –
500,- Kč
2) Zájmová sdružení, místní spolky – nezisková akce (schůze, cvičení) – zdarma
3) Zájmová sdružení, místní spolky, místní podnikatelé – výdělečná činnost – částka
2500,- Kč
4) Občané mimo obyvatel Svinčan, Raškovic a Nákle za účelem soukromého pronájmu –
1500,- Kč
5) Občané mimo obyvatel Svinčan, Raškovic a Nákle za účelem výdělečné činnosti
(zábavy, plesy) – 6000,- Kč
Nájemní doba se stanovuje na 24 hodin.
O každý pronájem kulturního domu je nutné požádat zastupitelstvo obce.
Ceník pronájmu sportoviště Svinčany
1) Děti do 18 let zdarma, doprovod dětí zdarma
2) Občané Svinčan, Raškovic a Nákle - dospělí 20,- Kč/ hod.
3) Občan mimo Svinčan a místních částí dospělý 50,- Kč/ hod
4) Občané Svinčan a místních částí skupinová cena pro 6 a více osob – 100,-Kč/ hod
5) Občané mimo Svinčan a místních částí skupinová cena pro 6 a více osob – 200,Kč/hod

Permanentky
Místní obyvatelé - 10 hodin + 2 hodiny zdarma – celková cena 200,- Kč
Obyvatelé mimo Svinčan a místních částí - 10 hodin + 2 hodiny zdarma – celková cena
500,- Kč
Permanentky budou k vyzvednutí na OÚ Svinčany.
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O pronájem sportoviště za účelem uspořádání akce musí být písemně požádáno zastupitelstvo
obce, cena pronájmu bude individuálně posouzena zastupitelstvem obce.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2/2015 bylo schváleno.
6. 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, název stavby: Svinčany – přípojka nn –K.
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 20 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2006953/VB/01.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2/2015 bylo schváleno.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP -12-2005820/VB1 Svinčany –
přípojka nn
Společnost ENERGOLAND, spol. s.r.o., zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s.
předložila smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP -12-2005820/VB1
Svinčany- přípojka nn – P. Věcné břemeno bylo zřízeno na pozemku p.č. 412/1 ZE-PK v k. ú.
Raškovice u Přelouče. VB zřízeno za účelem umístění kabelového vedení nn a přípojkové
skříně. Výše jednorázové náhrady za zřízení výše popsaných práv bude činit 43 100 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen – služebnosti
č. IP-12-2056820/VB1 Svinčany – přípojka nn - P.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/2/2015 bylo schváleno.
8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2009127/1, Svinčany kNN,
Rodinné domy s.r.o.
Společnost Hrdlička spol. s.r.o., zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s. předložila
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2009127/1, Svinčany kNN,
Rodinné domy s.r.o.
Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích p. č. 431/16, p. č. 431/22, p. č. 926/7, všechny v k. ú.
Svinčany. VB zřízeno za účelem umístění zemního kabelového vedení nn a přípojkové skříně.
Výše jednorázové náhrady za zřízení výše popsaných práv bude činit 30 780 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen – služebnosti
č. IV-12-2009127/1, Svinčany kNN, Rodinné domy s.r.o.

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/2/2015 bylo schváleno.
9. Rekonstrukce zázemí multifunkčního sportoviště
Zprávu předkládá Petr Blažek.
Na základě pracovní schůzky dne 15. 04. 2015 byly projektantem zapracované požadavky,
které z této schůzky vzešly. Projektant zašle cenovou nabídku a dopracoval by do konečné
podoby.
Bude zažádáno projektanta o doplnění projektu o elektrický rozvaděč. Musí být počítáno
s tím, že hřiště bude v budoucnu osvětleno.
Zadání poptávky bude vyvěšeno na web. Navržené firmy k obeslání: AZ Stavební,
Chládek+Tintěra, Sostaf, František Kožený, Valodest.
Hodnotící kritérium je především: kompletnost nabídky dle zadání a technické dokumentace a
ekonomická výhodnost - cena.
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Na základě nabídky bude korespondenčně rozhodnuto o vystavení objednávky na zpracování
projektové dokumentace včetně výkazu výměr.

10. Žádosti
Žádost J. N. a A. N., o odprodej pozemku p.č. 102/18 v k. ú. Svinčany
Jedná se o pozemek na bývalém hřišti určený k zástavbě RD. Záměr obce odprodat výše
uvedený pozemek byla zveřejněna v době od 31. 8. 2011 do 16. 9. 2011. Cena za pozemek
stanovena v částce 500 Kč/m2, výměra pozemku 831 m2, kupující dále uhradí náklady se
sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku p.č. 102/18, o výměře 831 m2, v k. ú.
Svinčany J.N. a A.N.v ceně 500 Kč/m2. Kupující dále uhradí náklady vzniklé se
sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/2/2015 bylo schváleno.
Žádost SDH Svinčany, o odprodej části pozemku p. č. 426/12 v k. ú. Svinčany o výměře cca
160 m2.
SDH předkládá plánek budovy, která by sloužila k spolkové činnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce odprodat část pozemku p. č. 426/12 v k. ú.
Svinčany.
Hlasování:
Kra Dvo
-

Bla
+

Kub
+

Výsledek hlasování: Pro: 3

Suk
+

Fiš
-

Čer Stej
-

Proti: 5

Kož
0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/2/2015 nebylo schváleno.
Žádost SDH Svinčany, o odprodej části pozemku p. č. 426/56 v k. ú. Svinčany o výměře cca
200 m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce odprodat část pozemku p. č. 426/56 v k. ú.
Svinčany.
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Hlasování:
Kra Dvo
-

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 3

Fiš
-

Čer Stej
-

Proti: 5

Kož
0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11/2/2015 nebylo schváleno.
Žádost G.D., na pronájem kulturního domu dne 23.5.2015 za účelem rodinné oslavy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem kulturního domu dne 23. 5. 2015 G. D., za
účelem konání rodinné oslavy. Částka pronájmu stanovena na 500,-Kč.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12/2/2015 bylo schváleno.
Žádost H. D., o pronájem rozhledny Barborka dne 30. 04. 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem areálu rozhledny Barborka dne 30. 04. 2015,
H.D., a to bezplatně.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
Z
+
+
+
+
+
+
0
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 13/2/2015 bylo schváleno.

Zdržel se: 1

Žádost SDH Svinčany, o povolení stánkového prodeje občerstvení – dne 20. 6. 2015 při akci
Tradice Železnohorského regionu na rozhledně Barborce, včetně zajištění přípojky elektrické
energie.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Svinčany o povolení stánkového prodeje
občerstvení při Tradicích Železnohorského regionu dne 20. 6. 2015 za těchto podmínek:
poplatek za užívání veřejného prostranství 4.000,- Kč. Obsluha 10 osob bez výběru
vstupného.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
0

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 14/2/2015 bylo schváleno.
Žádost S. M., o projednání porušování domovního řádu v domě s chráněnými byty
Starosta obce ukládá předsedovi kontrolního výboru a předsedovi sociální komise, aby do
příštího zasedání zastupitelstva obce předložili návrh dle platné legislativy. V této souvislosti
je nutná aktualizace domovního řádu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost S.M.
Žádost Rané péče EDA, o.p.s., Trojická 2/387, Praha – o finanční příspěvek na činnost terénní
služby rané péče.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku v Rané péče EDA, o.p.s, na činnost
terénní služby rané péče.
Hlasování:
Kra Dvo
-

Bla
-

Kub
-

Suk
-

Fiš
-

Čer Stej
-

Výsledek hlasování: Pro: 0
Proti: 8
Usnesení č. 15/2/2015 nebylo schváleno.

Kož
0

Zdržel se: 0

Žádost J.Z., která zajišťuje inženýrskou činnost pro Ing. Z.H. a Mgr. K.H., jenž jsou majiteli
pozemku p.č. 431/18 v k. ú. Svinčany.
Bude korespondenčně odpovězeno, souhlas se stavbou dle kritérií stanovených územním
plánem k výstavbě v dané lokalitě, dále souhlas s napojením na kanalizaci s tím, že bude
předložena dokumentace na provedení výše uvedených staveb.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost J.Z.

11. Informace z jednání
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Svinčany uskutečněného ve
dnech 10. 11. 2014 jako dílčí přezkoumání a dne 27. 4. 2015 jako konečné přezkoumání.
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v §2 odst. 1 a 2
zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.
Při přezkoumávání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2014.
Informace z mikroregionu Heřmanoměstecko
Zasedání 24. 03. 2015 v Klešicích, kde byly probírány akce, které budou realizovány
v letošním roce. Můžeme udělat akci na úpravu veřejného prostranství (svazek obcí uhradí
65.000,- Kč – zbylé hradí obec Svinčany). Je preferována úprava okolí u hřbitova Svinčany.
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Budou rozeslány podklady pro úpravu okolí hřbitova a na příštím zasedání zastupitelstva obce
bude projednáno.
Informace z jednání výkonné rady Podhůří Železných hor
Bude provedena studie na cyklostezky. Plánovaná cyklostezka Pardubice – Kladruby
(prodloužení Labské cyklostezky). Plánuje se navázání i Železných hor. Zatím se bude
zpracovávat pouze studie.
Byla podána žádost hejtmanovi Pardubického kraje o udělení záštity a finanční podporu při
akci Tradice Železnohorského regionu, která se bude konat 20. 6. 2015 v Horních
Raškovicích. Žádosti bylo vyhověno a byla navržena podpora ve výši 5.000,- Kč. Záštita bude
zaslána poštou.
Vzhledem k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb. je potřeba vyplnit nový typ žádosti.
Nabídka firmy Galileo corporation na vytvoření webových stránek. Vzhledem k tomu, že
nebyly do rozpočtu zaplánovány výdaje na úpravy webu, bude toto řešeno v návrhu rozpočtu
2016.
Zpráva o postupu realizace projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ za období od 1.
oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání přestavitelů obcí. Stanovy
dobrovolného svazku obcí. Benchmarkingová aktivita projektu na Podporu meziobecní
spolupráce – území ORP Přelouč. Do 31. 5. 2015 zaslat připomínky ke stanovám. Dne 16. 6.
2015 od 16 hodin se koná jednání. Do 31. 08. 2015 je požadováno rozhodnutí zastupitelstva
obce o vstupu do dobrovolného svazku obcí. Materiály budou poslány zastupitelům obce a na
příští schůzi obecního zastupitelstva bude projednáno.
Starosta nahlásí HZS Pardubice pálení ohňů - oslava čarodějnic.
Od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 máme schválené pracovníky z úřadu práce.
Stavební povolení rybníky prozatím pozastaveno z důvodu dodání potřebných dokladů.
V projektu rybníku v Raškovicích chybí vyjádření Vodárenské Chrudim.
Tradice Železnohorského regionu. Zajištění osazení hydrantu VS Chrudim a.s. - zajistí
Kratochvíl, Černík. Při požadavku na zajištění vyššího odběru el. energie - nutnost
individuálního zajištění prodejcem, jenž toto požaduje - v minulosti řešeno s panem A.K.
Technik bezpečnosti práce a požární ochrany – p. Berka. Nabídka – varianta A (6-8 tisíc,
varianta B – 3000,- Kč za prohlídku. Z minulé schůze obecního zastupitelstva známa nabídka
pana Plecháčka za 6000,-Kč za rok a Ing. Stanovského – zpracování dokumentace 10 000 Kč,
povinné preventivní požární prohlídky 1 x za 6 měsíců 3 000Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění činnosti
vyplývající z předpisů o požární ochraně a bezpečnosti práce s panem Milanem
Plecháčkem v částce 6000,-Kč/rok.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 16/2/2015 bylo schváleno.

Kož
0

Zdržel se: 0

AZ stavební dokončila terénní úpravy a žádá o proplacení zbytku fakturace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany souhlasí proplacením zbytku faktury společnosti AZ
stavební.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 17/2/2015 bylo schváleno.

Kož
0

Zdržel se: 0

Pergola u domu s chráněnými byty. Zastupitelé mohou oslovit tesaře.
Cedule – zákaz skládky. Michal Dvořáček oslovil s poptávkami, zatím nepřišly nabídky.
Černá skládka u dubu – je potřeba prokácet keře.
Dřevo složené na obecním pozemku v Nákli. Pokud nebude odklizeno, bude odvezeno na OÚ
a prodáno.
12. Zprávy komisí
Starosta – p. Kratochvíl
- uznání dluhu a dohoda o splátkách s nájemnicí bytu z domu s CHB. Nájemnice začne
splácet svůj dluh od května 2015 v pravidelných měsíčních splátkách v částce 1.000,- Kč.
Celkový dluh činí 19.529,- Kč;
- dne 30. 4. 2015 firma Byttherm provede montáž poměrových měřidel v domě s CHB – za
obec Svinčany se zúčastní pan Černík;
- dne 16. 4. 2015 vydán Úřadem městyse Choltice, stavebním odborem kolaudační souhlas
s užíváním stavby „Technická vybavenost pro stavbu RD, stavba inženýrských sítí SO-03 D4
plynovod a přípojky;“
- instalace veřejného osvětlení Svinčany – K. Pan P.K. žádá, aby byl na lampu umístěn
veřejný rozhlas;
- rámcová smlouva – upraven článek, že vstup do hasičské zbrojnice musí být se souhlasem
velitele jednotky;
- přiložen seznam SDH Svinčany – soutěže pro rok 2015. Na základě tohoto rozpisu bude
stanovena možnost užití obecního vozidla JSDH;
- při záměru prodat obecní pozemek, je vhodné, aby obec náklady se zaměřením a
zpracováním geometrického plánu platila sama a poté po prodeji pozemku, přefakturovala na
kupujícího;
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- v návaznosti na objednání materiálu (v částce 12 727,99Kč) na vybavení kulturního domu,
bez odsouhlasené a vystavené písemné objednávky, což ukládádá "Směrnice pro schvalování
hospodářských operací, oběhu účetních dokladů, evidenci majetku a vnitřní kontrolní
systém" budou vystavovány objednávky na všechny nákupy materiálu a služeb, které musí
být odsouhlaseny starostou nebo místostarostou obce. Bez schválené objednávky nebude
nákup nebo služba proplacena;
- v obecním lese vysázeno 1700 kusů stromků, 1400ks - doplnění osázení paseky u Dolních
Raškovic, 300ks osázení paseky u Nákle;
- starosta upozornil zastupitele na nutnost dodržování zákona v souvislosti s pořízením zápisu
ze zasedání zastupitelstva obce;
- bude objednána údržba sportoviště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje s uzavřením rámcové smlouvy mezi JSDH
Svinčany a obcí Svinčany.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 18/2/2015 bylo schváleno.

Kož
0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje instalaci veřejného osvětlení v obci Svinčany
v místě na konci „nové ulice“.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
+
+
+
+
+
0
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 19/2/2015 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na zhotovení úprav projektové dokumentace zázemí
sportoviště Svinčany pana Jana Hlaváče v částce 14.000,-Kč v rozsahu nabídky ze dne
29.4.2015.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 20/2/2015 bylo schváleno.

Kož
0

Zdržel se: 0

Místostarosta – p. Dvořáček
- elektrocentrála pro JSDH – ze seznamu minimálního vybavení jednotek požární ochrany
- led svítilna
- požární koše, lopaty, smetáky, vědro
- celkem cena 22.000,- Kč – bude připravena objednávka k odsouhlasení zastupitelstvu obce
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- kalhoty s požární náprsenkou (pro kácení stromů) – bude objednáno
- ostatní oblečení budou řešeny pak samostatně – nemusí být požární rukavice, stačí pracovní
rukavice
Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti – p. Černík
- setkání seniorů 17. 5. 2015 od 14 hodin v sále KD Svinčany – hraje pan V.Č., bude řešeno
parkování před sálem
- sportovní odpoledne pro seniory 23. 5. 2015 (pořádá Spolek žen)
- 16. 5. 2015 nebezpečný a velkoobjemný odpad (náhradník p. Fišarová)
Komise pro rozvoj a správu místních částí – p. Fišarová
- probírka či úplné vykácení bříz podél silnice od statku po malou lávku přes potok a
opětovné osazení novými stromy – požadavek zahrnutou do revitalizace návsi při opravě
nádrže – je potřeba kácet v období vegetačního klidu
- oprava zábradlí silničního mostku přes potok v Dolních Raškovicích nad nádrží a instalace
zábradlí na silničním mostku v dolíku pod statkem směrem na Horní Raškovice (tento bod jen
pro připomenutí, bylo již řešeno)
- renovace informační cedule na křižovatce v Dolních Raškovicích – obroušení a nátěr bude
řešeno v rámci VPP
- přidání kontejneru na tříděný odpad (plast) v Dolních Raškovicích – je v řešení se SOP
Komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport – p. Kubín
- 30. 4. 2015 od 18:30 hodin čarodějnice
- vyčištěna cesta u sportoviště a zaseta tráva
- problém velkého množství trávy
- závěsy – M. J. ušije, potřeba koupit 300 ks žabiček – cca 600,- Kč celkem
- projektor, A. Kratochvíl ještě zváží nabídky
Finanční výbor – p. Sukdoláková
- přednesen Protokol o výsledku kontroly – předmětem kontroly pokladní knihy za období od
01. 01. 2015 do 31. 03. 2015. Nebyla uložena opatření k nápravě.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly pokladní knihy za
období od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015
Stavební komise – p. Stejskal
- oznámení o zahájení stavebního řízení R.H. a J.H. – odstranění stávajícího RD, objekt RD
v místě stávajícího domu
- pan J. H. je potřeba zabezpečit vodu na jeho pozemku
Kontrolní výbor – p. Blažek
- přednesen Protokol o výsledku kontroly - předmětem kontroly: Plnění úkolů uložených
zastupitelstvem obce dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 3. 2015
- zpráva o výsledku kontroly přiložena k tomuto zápisu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
- úprava zastřešení sportoviště. O. K. slíbil, že bude do konce dubna doděláno. Pokud nebude
doděláno, budou mu zadrženy finanční prostředky, které budou použity na dodělání zastřešení
- schválena koupě slack-line na dětský den
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- převod toalet na rozhledně Barborce do správy obce Svinčany – zatím v řešení s účetním
oddělením mikroregionu, bude poskytnut seznam
Zasedání bylo ukončeno v 23,05 hodin starostou obce. Příští zasedání zastupitelstva obce je
plánováno začátkem června 2015.

Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 1/2015
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 04. 2015
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková

Ověřovatelé: Zdeněk Kubín: ................................................

dne ………………………

Zdeněk Stejskal:................................................ dne ………………………
Starosta:

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

Vysvětlivky hlasování:

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

