Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 15. 06. 2015 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 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: Zdeněk Černík
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti: 0
Hosté: 0
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana
Michala Dvořáčka a pana Petra Koženého.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou
a ověřovateli zápisu pana Michala Dvořáčka a pana Petra Koženého.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
O
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 1/4/2015 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)

Zahájení
Rozpočtové opatření č. 2/2015
Závěrečný účet obce Svinčany za rok 2014
Účetní závěrka obce Svinčany za rok 2014
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5)
6)
7)
8)

Poskytnutí dotací – POV, hejtman Pk
Dodatek č. 3/2015 ke smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu
Revokace usnesení č. 12/3/2014 ze dne 15. 12. 2014
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV – 12 – 2012680/VB1 Svinčany
– knn Kalvoda
9) KPÚ Svinčany a Raškovice u Přelouče – zarovnání katastrální hranice katastrálních
území Svinčany a Raškovice u Přelouče
10) Meziobecní spolupráce ORP Přelouč
11) Žádosti
12) Informace z jednání
13) Zprávy komisí

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

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
O
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 2/4/2015 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

2. Rozpočtové opatření č. 2/2015
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Michaela Sukdoláková.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 14. 06. 2015
Na účtu vedeném u ČNB k 14. 06. 2015
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 14. 06. 2015
Celkem na účtech k 14. 06. 2015:

2 158 314,86 Kč
1 292 854,03 Kč
260,84 Kč
3 451 429,73 Kč

Uhrazeno:
-

sepsání kupní smlouvy na pozemek 4 000 Kč (přefakturace)
Zóna tempo 30 Nákle 37 813 Kč
telefonní poplatky + internet 1 989,75 Kč
montáž poměrových měřidel (chráněné byty) 34 408 Kč
svoz komunálního odpadu 43 651 Kč
věšáková stěna (hasičská zbrojnice) 9 377,50 Kč
technická vybavenost Svinčany - hřiště 41 913 Kč
propojení rozhlasu na HZS Pk 6 014 Kč
hudební produkce (setkání seniorů) 1 800 Kč
nebezpečný odpad 8 005 Kč
objemný odpad 7 586 Kč
servisní prohlídka výtahu 5 905 Kč
pronájem biopopelnic 130 Kč (SO Podhůří Železných hor)
školení Evidence obyvatel 1 694 Kč
školení Účetnictví státu 1 590 Kč
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Zbývá uhradit:
Uhrazené zálohy:
-

vybavení JSDH 22 248 Kč (elektrocentrála, svítilna, lopaty, kartáč,
smetáček, lopatka, vědro, prostorové světlo, koš, kabelový naviják)
rozšíření VO 35 501,40 Kč (Kalvoda)
přepojení STL plynovodu 901,45 Kč
věcné vybavení JSDH 15 584 Kč (rukavice, trika, kalhoty, kukla, pás)
telefonní poplatky + internet 1 977,06 Kč
pojištění obecního majetku 15 584 Kč
pojištění vozidla JSDH 5 672 Kč
svoz komunálních odpadů 39 712 Kč
čištění umělého trávníku hřiště 13 202 Kč
roční poplatek za program Správa hřbitovů 1 185,80 Kč
elektrická energie 22 480,- Kč (za 05+06/2015) – sál, úřad, chráněné byty,
hasičská zbrojnice, veřejné osvětlení ve všech částech obce
vyúčtování plyn KD přeplatek 10 989,54 Kč
vyúčtování plyn CHB přeplatek 1 556,76 Kč
vyúčtování plyn OÚ přeplatek 3 601,01 Kč

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 2/2015
Předsedkyně finančního výboru tímto předkládá rozpočtové opatření č. 2/2015:
Paragraf Položka ÚZ
4116 33513234
4116 33113234
4122
4122
3392

2324

3633

3112

3639

2119

3639
3639

2324
3111

6171
2143
3314
3314

2324
5169
5136
5139

3412
3631
3631
3639

5169
5137
5154
5011

Popis
Úřad práce – VPP (85% EU)
Úřad práce – VPP (15% SR)
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (Dol.Raš.)
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (TŽR)
Zájmová činnost v kultuře – přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady
Výstavba a údržba inž.sítí – příjmy z prodeje
ostatních nemovitostí
Komunální rozvoj - ostatní příjmy z vlastní
činnosti
Komunální rozvoj – přijaté nekap. příspěvky
a náhrady
Komunální rozvoj - příjmy z prodeje pozemků
Činnosti místní správy – přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady
Cestovní ruch – nákup ostatních služeb
Činnosti knihovnické–knihy, tisk, učeb.pomůcky
Činnosti knihovnické – nákup materiálu
Sportovní zařízení v majetku obce – nákup
ostatních služeb
Veřejné osvětlení – technické zhodnocení
Veřejné osvětlení – elektrická energie
33513234 Úřad práce – platy VPP 85% EU

3

Příjmy
Výdaje
203 619,20
35 932,80
100 000,00
5 000,00
10 000,00
49 400,00
26 100,00
16 000,00
798 500,00
1 000,00
30 000,00
2 000,00
3 000,00
20 000,00
36 000,00
20 000,00
150 855,54

3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
5512
5512
5512
5512

5011
5031
5031
5032
5032
5424
5424
5362
5154
5134

33513234
33513234
33113234
33513234

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
33113234 Úřad práce – zdravotní pojištění VPP 15% SR
33513234 Úřad práce – náhrady mezd v době nemoci 85%
33113234 Úřad práce – náhrady mezd v době nemoci 15%
Komunální rozvoj – platby daní a poplatků SR
Požární ochrana – elektrická energie
Požární ochrana – prádlo, oděv, obuv
Požární ochrana – drobný hmotný dlouhodobý
5137
majetek
Požární ochrana – nákup ostatních služeb
5169
Změna stavu krátk.prostředků na bankovních
8115
účtech

26 621,46
37 714,13
6 655,53
13 575,63
2 395,71
1 473,90
260,10
50 000,00
7 000,00
15 600,00
-21 600,00
6 000,00
838 000,00

Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Usnesení č. 3/4/2015 bylo schváleno.

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 0

3. Závěrečný účet obce Svinčany za rok 2014

Zpracován Závěrečný účet obce za rok 2014, jehož součástí je přehled o plnění
příjmů a výdajů, financování, stavů a obratů na bankovních účtech, majetku,
vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, svazku obcí, státnímu
rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu. Nedílnou součástí Závěrečného účtu
je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo 01. 11. 2014
(dílčí přezkoumání) a 27. 04. 2015 (konečné přezkoumání).
Výsledek hospodaření za rok 2014 je 2 124 722,16 Kč (rozdíl mezi účty třídy 6xx a
5xx). Saldo příjmů a výdajů za rok 2014 je 630 828,56 Kč (rozdíl mezi příjmy a
výdaji). Závěrečný účet v úplném znění včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
obce Svinčany byl zveřejněn na úřední a úřední elektronické desce od 18. 05. 2015
do 02. 06. 2015, jako příloha byl přiložen výkaz FIN-12 M k 31. 12. 2014.
Závěrečný účet tvoří přílohu č. 3.
Diskuse: bez diskuse
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany po projednání Závěrečného účtu obce Svinčany za rok
2014 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svinčany za rok 2014 uděluje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
O
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 4/4/2015 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

4. Účetní závěrka obce Svinčany za rok 2014
Zastupitelům obce Svinčany byly předloženy podklady vztahující se ke schválení účetní
závěrky obce Svinčany za rok 2014 a byli seznámeni s jejich obsahem.
• Rozvaha k 31. 12. 2014
• Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014
• Příloha k 31. 12. 2014
• Roční zpráva o provedení finančních kontrol za rok 2014
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
• Inventarizační zpráva za rok 2014
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje účetní závěrku obce Svinčany za rok 2014 – viz
Protokol o schvalování účetní závěrky obce Svinčany za rok 2014, který je přílohou č. 4
tohoto zápisu.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/4/2015 bylo schváleno.
5. Poskytnutí dotací – POV, hejtman Pk
Obci Svinčany byla přidělena účelová neinvestiční dotace č. OŽPZ/15/22230 z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na akci „Úprava návsi
v Dolních Raškovicích včetně úpravy vodní nádrže.“ Dotace se poskytuje ve výši 50 %
ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2015, maximálně však ve výši 100 000
Kč. Poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 90 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami. Vyúčtování realizované akce je pak třeba doložit nejpozději do 31. 12. 2015.
Diskuse: bez diskuse
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace v částce
100 000 Kč z rozpočtu Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova
na úpravu návsi v Dolních Raškovicích včetně úpravy vodní nádrže, smlouva
č. OŽPZ/15/22230.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/4/2015 bylo schváleno.
Obci Svinčany byla přidělena účelová neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na přípravu a konání IX. ročníku Tradice Železnohorského regionu, který
se uskuteční 20. června 2015 v okolí obce Svinčany. Dotace bude poskytnuta ve výši 5 000
Kč. Vyúčtování realizovaného projektu předložit Kanceláři hejtmana do 20. prosince 2015.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace v částce 5 000
Kč z rozpočtu Pardubického kraje na přípravu a konání IX. ročníku Tradice
Železnohorského regionu, který se uskuteční 20. června 2015 v okolí obce Svinčany,
smlouva č. 2015/22789.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
O
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/4/2015 bylo schváleno.
6. Dodatek č. 3/2015 ke smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu
Tímto dodatkem se rozšiřuje od 15. 05. 2015 smlouva č. 87/02 o odvozu odpadu o 1 ks
kontejneru na plast – 20 0139, tetrapack obaly, který bude umístěn v obci Dolní Raškovice.
Svoz bude prováděn 1 x týdně. Cena za poskytnutou službu (separace) dle čl. III. odst. 1 se
pro období od 15. 05. 2015 do 31. 12. 2015 navyšuje o počet trvale žijících obyvatel (443) x
7,40 Kč/období. Uvedená cena je bez platné sazby DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Dodatek č. 3/2015 k smlouvě č. 87/02 o odvozu
odpadu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Diskuse: bez diskuse
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Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš
+

Čer Stej
O
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/4/2015 bylo schváleno.
7. Revokace usnesení č. 12/3/2014 ze dne 15. 12. 2014
Na zasedání zastupitelstva obce Svinčany byl odsouhlasen prodej pozemku p. č. 369/1 část a
v k. ú. Raškovice u Přelouče o výměře 141 m2 za cenu 100 Kč/ m2 M.L. Dne 13. 04. 2015 byl
na KN podán návrh na vklad, bylo zahájeno správní řízení o povolení vkladu do KN a
Katastrální úřad zjistil, že navrhovaný vklad nelze povolit. Z těchto důvodů bylo oběma
smluvními stranami podáno zpětvzetí této žádosti na KN. Došlo k novému geodetickému
zaměření a změně čísla pozemku, tj. 369/15, v k. ú. Raškovice u Přelouče, o výměře 141 m2 .
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany ruší usnesení č. 12/3/2014 ze dne 15. 12. 2014 o odprodeji
pozemku p. č. 369/1 část a, o výměře 141 m2 za cenu 100 Kč/ m2 M.L.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš Čer Stej Kož
+
O
+
+
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/4/2015 bylo schváleno.
Došlo k novému geodetickému zaměření a změně čísla pozemku, tj. 369/15, v k. ú. Raškovice
u Přelouče, o výměře 141 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce odprodat pozemek p.
č. 369/15 v k. ú. Raškovice u Přelouče za cenu 100 Kč/ m2, dále kupující uhradí poplatek za
vklad do KN. Po zveřejnění záměru na úředních deskách obce, bude možné realizovat
odprodej pozemku.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje záměr obce odprodat pozemek p. č. 369/15
v k. ú. Raškovice u Přelouče za cenu 100 Kč/ m2, dále kupující uhradí poplatek za vklad
do KN.

Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš Čer Stej Kož
+
O
+
+
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/4/2015 bylo schváleno.
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8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2012680/VB1 Svinčany –
knn K.
Společnost ENERGOLAND, spol. s.r.o., zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
předložila smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2012680/VB1 Svinčanyknn- K. Věcné břemeno bylo zřízeno na pozemku p. č. 926/4, 926/7 oba v k. ú. Svinčany.
Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění součástí distribuční soustavy (kabelové vedení
1 kv, kabelová spojka, rozpojovací pilíř). Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného
břemene se sjednává ve výši 1 000 Kč.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2012680/VB1 Svinčany – knn – K.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš Čer Stej Kož
+
O
+
+
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 11/4/2015 bylo schváleno.
9. KPÚ Svinčany a Raškovice u Přelouče – zarovnání katastrální hranice katastrálních
území Svinčany a Raškovice u Přelouče
Firmou GAP Pardubice s.r.o., byl předložen návrh nového uspořádání pozemků LV 10001
k. ú. Svinčany a Raškovice u Přelouče.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zarovnání katastrální hranice katastrálních
území Svinčany a Raškovice u Přelouče dle předloženého návrhu GAP Pardubice, s.r.o.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
O
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č.12/4/2015 bylo schváleno.
10. Meziobecní spolupráce ORP Přelouč
Zastupitelstvu obce byla e-mailem zaslána Zpráva o postupu realizace projektu „Podpora
meziobecní spolupráce“ za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2.
oficiálního setkání představitelů obcí, dále pak Benchmarkingová aktivita projektu
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na Podporu meziobecní spolupráce – území ORP Přelouč a Stanovy dobrovolného svazku
obcí. Obce projednají na svých zastupitelstvech případný vstup do dobrovolného svazku obcí
v termínu do 31. 8. 2015.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zapojení obce Svinčany do nově zřízeného DSO
v rámci projektu „Podpora meziobecní spolupráce.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
Výsledek hlasování: Pro: 0

Fiš Čer Stej Kož
O
Proti: 8
Zdržel se: 0

Usnesení č. 13/4/2015 nebylo přijato.
11. Žádosti
Žádost F.B., na pronájem kulturního domu
F. B., žádá o pronájem kulturního domu dne 25. 07. 2015 za účelem konání rodinné oslavy.
Nájemné, dle schválených pravidel, se stanovuje v částce 500 Kč/24 hodin.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu dne 25. 07. 2015 za
účelem konání rodinné oslavy. Nájemné stanoveno v částce 500 Kč/ 24 hodin.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš Čer Stej Kož
+
O
+
+
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 14/4/2015 bylo schváleno.

Žádost V. Š., o nájem bytu v domě s chráněnými byty ve Svinčanech
V. Š. nesplňuje podmínky pro přijetí do domu s chráněnými byty, tj. starobní důchod nebo
plný invalidní důchod.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost V. Š., o nájem bytu v domě s chráněnými
byty ve Svinčanech.
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Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
Výsledek hlasování: Pro: 0

Fiš Čer Stej Kož
O
Proti: 8
Zdržel se: 0

Usnesení č. 15/4/2015 nebylo přijato.
Žádost Krajské knihovny Pardubice na uzavření smlouvy o sdružování prostředků na nákup
výměnného fondu
Z důvodu legislativních změn v rozpočtové oblasti a zároveň zahájení třetího roku spolupráce
na budování sdruženého fondu knihoven na posílení výměnných fondů regionálních funkcí
v Pardubickém kraji byla zaslána Krajskou knihovnou v Pardubicích nová smlouva
s dodatkem. Podmínky sdružování se nemění, pouze je upraveno znění smlouvy, aby
vyhovovala platné legislativě. Ze smlouvy rovněž vyplývá jednorázový příspěvek obce
Svinčany Krajské knihovně v Pardubicích ve výši 2 Kč za obyvatele, a také povinnosti
knihovny, jak naložit se zaslanými penězi.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na nákup literatury do výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice
včetně dodatku, poskytnutá dotace činí částku 892 Kč (2 Kč/obyvatel) a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš
+

Čer Stej
O
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 16/4/2015 bylo schváleno.
Žádost K. Ch. a T. Ch., o odprodej pozemku p. č. 102/19 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 829 m2, kupující dále uhradí náklady se
sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.
Diskuse: bez diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku p. č. 102/19, o výměře 829 m2,
v k. ú. Svinčany T. Ch. a K. Ch., 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
+

Fiš
+

Čer Stej
O
+
10

Kož
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17/4/2015 bylo schváleno.
Žádost L. P., o odprodej pozemku p. č. 102/20 v k. ú. Svinčany a výhledově i parcelu 102/13
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 768 m2, kupující dále uhradí náklady se
sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.
Diskuse: koupě druhého pozemku p. č. 102/13 v k. ú. Svinčany bude řešena případně při
žádosti o koupi s tím, že smlouva o koupi bude upravena pro výstavbu RD v nějakém
časovém období, aby tento pozemek byl obydlen a nevznikla z toho zahrada.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku p. č. 102/20, o výměře 768 m2,
v k. ú. Svinčany L. P., 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
O
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 18/4/2015 bylo schváleno.
Žádost ČSCH, základní organizace Svinčany o vydání souhlasu vlastníka nemovitosti
s umístěním sídla spolku.
Dle nového Občanského zákoníku č. 86/2012 Sb., všechny zájmové organizace musí nahlásit
umístění sídla spolku, z těchto důvodů žádá ČSCH o souhlas s umístěním sídla spolku
na adrese Svinčany 52.
K této žádosti je nutné získat informace k dané problematice, následně bude projednána
na zasedání zastupitelstva obce.
Žádost J. D., o rezervaci pozemku p. č. 102/14 v k. ú. Svinčany
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rezervaci pozemku 102/14 v k.ú. Svinčany.
Pokud se ozve jiný zájemce, J. D. bude informován.
Hlasování:
Kra Dvo

Bla

Kub

Suk

Fiš

Čer Stej
11

Kož

+

+

+

+

+

+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

O

+

+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 19/4/2015 bylo schváleno.
Nabídka společnosti RWE na snížení cen plynu.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje podpis smluv s dodavatelem RWE na odběrná
místa: kulturní dům, chráněné byty, obecní úřad.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 20/4/2015 bylo schváleno.
K. L, stížnost na rušení nočního klidu a parkování na soukromých pozemcích návštěvníky
klubu u Š. v H.R.
Diskuze:
P.Š. bude písemně upozorněn na dodržování vyhlášky a zákazu parkování na veřejném
prostranství a zároveň na dodržování nočního klidu.
K. L., bude písemně informována o postupu obce v uvedené věci.
12. Informace z jednání
Informace z jednání SO Heřmanoměstecko dne 9. 6. 2015
- předseda SO Heřmanoměstecka nabídl možnost nechat vyhotovit propagační materiály
obcí spolu s propagačními předměty Informačního centra (SO se podílí na financování
provozu IC). Zastupitelé obce zašlou účetní podklady, jaké propagační předměty by
preferovali a poté bude jednáno s předsedou svazku o možnosti realizace. Dále se
domluvit s předsedou svazku, zda na propagační materiály mají vlastního fotografa,
který obec nafotí
- dotace na úpravy veřejných prostranství
- zaslán soupis majetku SO Heřmanoměstecka, který by svazek převedl do majetku
obce Svinčany
- předložen Závěrečný účet SO Heřmanoměstecka za rok 2014 včetně Zprávy
z přezkoumání hospodaření za rok 2014 – zveřejněno na úřední a úřední elektronické
desce
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí
Heřmanoměstecka včetně Zprávy z přezkoumání hospodaření za rok 2014.
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Svazek obcí Podhůří Železných hor
- zasedání SO PŽH 24. 6. 2015
- předložen Závěrečný účet SO Podhůří Železných hor za rok 2014 včetně Zprávy
z přezkoumání hospodaření za rok 2014 – zveřejněno na úřední a úřední elektronické
desce
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Podhůří
Železných hor včetně Zprávy z přezkoumání hospodaření za rok 2014.
Svazek obcí Přeloučska
- přehled vyplacených odměn společností EKO-KOM jednotlivým obcím – Svinčany
87 055 Kč
- Valná hromada SOP se uskuteční 25. 6. 2015- zúčastní se pan Michal Dvořáček
- předložen Závěrečný účet SO Přeloučska za rok 2014 včetně Zprávy z přezkoumání
hospodaření za rok 2014 – zveřejněno na úřední a úřední elektronické desce
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Přeloučska
včetně Zprávy z přezkoumání hospodaření za rok 2014.
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
- dne 16. 6. 2015 se uskuteční Valná hromada akcionářů VaK a.s. Chrudim – účast
místostarosty obce.
Úprava hřbitova
- vybudovat plochu za hřbitovem na plochu pro kontejnery, aby kontejnery nebyly
uvnitř hřbitova
- rozšířit možnosti pro parkování
- osázení stromky (túje) kolem hřbitova, relaxační zóna
Pracovní schůzka v pondělí 22. 06. 2015 v 18,00 hodin ohledně úprav okolí hřbitova.
Po pracovní schůzce bude vytvořena výzva a obesláni potencionální dodavatelé o zaslání
cenové nabídky.
Profesionálové – nabídka na vyhledávání a zajištění dotací ve všech oblastech.
13. Zprávy komisí
Starosta – p. Kratochvíl
- starosta obce informoval členy ZO o platnosti zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění
mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných
celků ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a to zejména v části § 16 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC.
V návaznosti na výše uvedené navrhuje starosta, aby ZO pověřilo starostu obce
k provedení rozpočtových opatření bez předchozího souhlasu zastupitelstva obce
s tím, že na nejbližším zasedání zastupitelstva obce bude zastupitelům předložen
přehled rozpočtových opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
13

o celková možná částka rozpočtových změn mezi jednáními zastupitelstva obce
do výše 70 000 Kč
o přesun mezi jednotlivými paragrafy rozpočtové skladby – bez finančního
omezení
o zapojení přijatých dotačních titulů do příjmů a do výdajů – bez finančního
omezení
o rozpočtové změny budou na nejbližším jednání předány zastupitelstvu obce
na vědomí
Diskuse: bez diskuse
Hlasování:
Kra Dvo
Z
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 1

Usnesení č. 21/4/2015 bylo schváleno.
Svinčany střed – přesné vytyčení hranic pozemků p. č. 102/18, 102/19 a 102/20 v k. ú.
Svinčany.
Komise pro rozvoj a správu místních částí – p. Fišarová
- setkání seniorů – 25 účastníků
- návštěva občanky Horních Raškovic u příležitosti narozenin
Komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport – p. Kubín
- dne 8. 6. 2015 proběhlo čištění umělé trávy na multifunkčním sportovišti
- koupi postřik na trávu, aby neprorůstala hřištěm.
- firma Linhart doporučila, aby se kolem hřiště daly velké dlaždice
- natřít stojan na slackline na sportovišti
Stavební komise – p. Stejskal
- v nejbližší době se uskuteční oprava mostku v Dolních Raškovicích
- bourání vodárny se plánuje při rekonstrukci návsi v Dolních Raškovicích
Kontrolní výbor – p. Blažek
- schůzka s p. Hlaváčem – předělání zázemí multifunkčního areálu
- vyřadit z projektové dokumentace zděný štít z ytongu, který byl již proveden
z palubek
- pracovní schůzka ohledně zázemí v pondělí 22. 6. 2015 v rámci pracovní schůzky
k úpravě okolí hřbitova
- zastřešení zázemí sportoviště - bude provedena zkouška, aby do hřebenu nezatékalo
Komise životního prostředí – p. Kožený
- poptávka cedulí na zákaz skládkování - formát A3 cena 103 Kč/1ks, garance 8-10 let
- Text cedule: „zákaz skládky pod pokutou 5.000 Kč
- velké množstevní slevy, popřemýšlet co by se mělo na cedule všechno vyrobit
(označení věcí JSDH, rybníky, cedule na Barborku, sportoviště, dětské hřiště)
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-

plánovaná objednávka v půlce července 2015.

Zasedání bylo ukončeno v 22,23 hodin starostou obce.

Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Závěrečný účet obce Svinčany za rok 2014
4. Účetní závěrka obce Svinčany za rok 2014
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 6. 2015
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková

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

dne ………………………

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

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

Vysvětlivky hlasování:

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

