Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 13. 05. 2015 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Svinčany
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:09 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, Michal Dvořáček, Ludmila Fišarová, Petr Kožený DiS., Bc. Antonín
Kratochvíl, Bc. Zdeněk Kubín, Zdeněk Stejskal, Ing. Michaela Sukdoláková, což je 88,88%
z celkového počtu všech členů zastupitelstva.
Omluven pan Zdeněk Černík.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti:
Hosté: 0
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana
Petra Blažka a paní Ludmilu Fišarovou.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou
a ověřovateli zápisu pana Petra Blažka a paní Ludmilu Fišarovou.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
0
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 1/3/2015 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) Zahájení
2) Návrh kupní smlouvy č.:9415000990/187694/031 uzavřené na základě smlouvy
o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1513000779/2013/158351/135 ze dne
26. 09. 2013
3) Informace z jednání

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

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
0
+

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

Kož
+

Zdržel se: 0

2. Návrh kupní smlouvy č.:9415000990/187694/031 uzavřené na základě smlouvy
o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 1513000779/2013/158351/135 ze dne 26. 09.
2013
Předmětem této kupní smlouvy je úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech
součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví obce Svinčany a které bylo realizováno v rámci
stavby „Plynofikace 4 RD ve Svinčanech“ na společnost RWE GasNet, s.r.o. Jedná se o
prodej STL plynovodu DN 63, 112,50 m a 4 ks přípojek DN 32, 19,95 m. Tato kupní smlouva
je uzavřena na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č.
1513000779/2013/158351/135 ze dne 26. 09. 2014. Kupní cena za plynárenské zařízení činí
49 376 Kč. Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující bankovním převodem ve prospěch účtu
prodávajícího v jedné splátce do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Vlastnické právo k PZ se
převádí ke dni podpisu této kupní smlouvy. Ke stejnému okamžiku přechází na kupujícího
nebezpečí škody na věci.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje kupní smlouvu číslo 9415000990/187694/031
uzavřenou na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy
č. 1513000779/2013/158351/135 ze dne 26. 09. 2014.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
0
+

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

Kož
+

Zdržel se: 0

3. Informace z jednání
- účinnost nového ceníku pronájmu kulturního domu a sportoviště stanovena od 01. 06.
2015
- nabídka od firmy Byttherm na rozúčtování vodného v domě s CHB, a to 35 Kč včetně
DPH/vodoměr, tuto částku by platili nájemníci bytu
- v domě s CHB osazeno 80 měřičů tepla
- svoz objemného a nebezpečného odpadu dne 16. 5. 2015 – za obec zajistí paní
Ludmila Fišarová
- setkání seniorů 17. 5. 2015 od 14 hodin – zajistí paní Fišarová
- ZŠ Ž. – žádají o nocování v areálu rozhledy Barborka v termínu 18.-19.6.2015.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí. ZŠ bude upozorněna na dodržování
čistoty a veřejného pořádku
- v úterý 16. června 2015 proběhne od 10 hodin v sídle společnosti Vodovody
a kanalizace Chrudim, a.s. řádná valná hromada akcionářů. Zastupitelstvo obce
Svinčany deleguje jako zástupce obce Svinčany pana Michala Dvořáčka
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany deleguje jako zástupce Obce Svinčany na valné hromadě
akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s., pana Michala Dvořáčka.
Hlasování:
Kra Dvo
+
Z

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
0
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 4/3/2015 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 1

Pan Michal Dvořáček přednesl návrh na zhotovení tabulek o zákazu skládky pod pokutou.
Firma Tereco, s. r. o. cedule nabízí za cenu cca 450,-Kč/ks. Předpoklad počtu potřebných
cedulí je 6 ks.
Pan Petr Kožený přednesl návrh, že může být vyrobena cedule, která je pokrytá folií za cenu
cca 90,-Kč/folie. Pan Petr Kožený požádá dodavatele o nabídku.
Tradice Železnohorského regionu
Přislíbena účast M. V. jako konferenciéra této akce.
Sirény
Dne 14. 05. 2015 přijede firma na kontrolu a zkoušku sirén. Cena za montáž zařízení je cca
10.000,- Kč. Pokud cena nebude přesahovat částku cca 10.000,- Kč, může být vystavena
a schválena objednávka, které bude předcházet nabídka ze strany dodavatele s uvedením
záručních podmínek. Toto sdělí starosta obce účetní.
Sekání trávy v Horní a Dolních Raškovicích
V Dolních Raškovicích seká trávu J. P. V Horních Raškovicích budou sekat zaměstnanci
obce.
Cena za sekání trávy pro případné brigádníky činí 60,-Kč/hod.

Domovní řád
Pan Petr Blažek předložil nový návrh domovního řádu. Zastupitelé obce byli požádání
o pročtení a o přidání případných připomínek. Návrh nového domovního řádu bude zaslán
zastupitelům obce.
Zastřešení sportoviště
Pracovní schůzka s panem O.K. stanovena na úterý 19. 5. 2015 od 18 hodin ohledně dodělání
zastřešení.
Nebude dovoleno vstupovat do hasičské zbrojnice cizím osobám bez doprovodu oprávněné
osoby ke vstupu.
Znečištěný hliníkový žebřík je potřeba vyčistit.
V návaznosti na objednávku S2014/0014/DVO/0000 upozornil předseda kontrolního výboru
pan Petr Blažek starostu obce na nedodržování "Směrnice pro schvalování hospodářských
operací, oběhu účetních dokladů, evidenci majetku a vnitřní kontrolní systém".

Dětský den
Dne 30. 5. 2015 od 14 hodin.

Zasedání bylo ukončeno v 19,35 hodin starostou obce. Příští zasedání zastupitelstva obce je
plánováno počátkem měsíce června 2015.

Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 05. 2015
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková

Ověřovatelé: Ing. Petr Blažek: ................................................

dne ………………………

Ludmila Fišarová:................................................ dne ………………………
Starosta:

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

Vysvětlivky hlasování:

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

dne ………………………

