Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 26. 08. 2015 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:03 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% z celkového počtu všech členů zastupitelstva.
Omluven: 0
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
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
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Usnesení č. 1/5/2015 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
Zpráva o hospodaření obce
Rozpočtové opatření č. 3/2015
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800070024_1/VB
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5)
6)
7)
8)

Program obnovy venkova pro rok 2016
Žádosti
Informace z jednání
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. 2/5/2015 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 24. 08. 2015
Na účtu vedeném u ČNB k 24. 08. 2015
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 24. 08. 2015
Celkem na účtech k 24. 08. 2015:

3 533 697,68 Kč
1 389 495,63 Kč
240,84 Kč
4 923 434,15 Kč

Uhrazeno:
-

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
geodetické zaměření pozemků na bývalém hřišti 3 630 Kč
ohňostroj IX. ročník TŽR 9 075 Kč
sepsání kupních smluv na prodej pozemků 4 000 Kč (přefakturace)
svoz odpadů při IX. ročníku TŽR 799 Kč
technické zabezpečení při IX. ročníku TŽR 18 150 Kč (zvučení, podium)
pololetní poplatek za webové stránky obce 3 267 Kč
pexeso rozhledny Barborka 1 089 Kč
tonery do tiskárny 1 815 Kč
telefonní poplatky + internet 3 801,36 (2 měsíce)
doplatek elektrická energie VO Dolní Raškovice 168 Kč
doplatek elektrická energie rozhledna Barborka 943 Kč
knihy pro knihovnu 1 359 Kč
materiál pro knihovnu 904 Kč (čtenářský, knižní lístek)
svoz komunálních odpadů 38 978 Kč
pečovatelská služba 2 437 Kč
rozbor vody ČOV 2 604 Kč
turistické vizitky 540 Kč
svoz komunálních odpadů 40 118 Kč
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-

pexeso + kvarteto rozhleden 1 427,80 Kč
roční poplatky za programy 10 139,80
turistické známky 4 211 Kč
oprava výtahu 1 888 Kč

Uhrazené zálohy na energie:
- 07/2015 elektrická energie 9 690 Kč
- 07/2015 plyn 39 080 Kč
- 08/2015 elektrická energie 11 330 Kč
Zbývá uhradit:
-

úprava projektové dokumentace víceúčelové sportoviště 14 000 Kč

Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2015
Starosta obce předkládá na vědomí zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 1/S/2015 ze dne
08. 07. 2015:
Paragraf Položka ÚZ
3633

5362

3639

5362

Popis
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí –
platby daní a poplatků SR
Komunální služby a rozvoj – platby daní a
poplatků SR

Příjmy

Výdaje
2 000,00
- 2000,00

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. 1/S/2015 ze dne 08. 07. 2015 na vědomí.
Předsedkyně finančního výboru tímto předkládá rozpočtové opatření č. 3/2015:
Paragraf Položka ÚZ
1341
3631

2324

2143
2143
2219
3341
3399
3399
3429
3429
3631
3632

5138
5154
5171
5171
5139
5194
5169
5222
5171
5171

6171

5321
8115

Popis
Poplatek ze psů
Chodníky- přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady
Rozhledna – nákup zboží za účelem dalšího
prodeje
Rozhledna – elektrická energie
Chodníky – opravy a udržování
Rozhlas – opravy a udržování
Ostatní záležitosti kultury – materiál
Ostatní záležitosti kultury – věcné dary
Ostatní zájmová činnost – ostatní služby
Ostatní zájmová činnost – příspěvky spolkům
Veřejné osvětlení – opravy a udržování
Pohřebnictví – opravy (úpravy u hřbitova)
Činnost místní správy – neinvestiční transfery
obcím (VPS – sociálně právní ochrana dětí)
Změna stavu krátk.prostředků na bankovních
účtech
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Příjmy
Výdaje
500,00
70 700,00
5 500,00
2 000,00
30 000,00
6 700,00
-5 000,00
5 000,00
- 4 500,00
4 500,00
34 000,00
200 000,00
1 000,00
208 000,00

Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0
Usnesení č. 3/5/2015 bylo schváleno.

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800070024_1/VB
Společnost RWE GasNet. s.r.o., zastoupen na základě plné moci společností RWE Distribuční
služby, s.r.o., předložila smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bylo zřízeno na
pozemku p. č. 102/2 a pozemek ZE 929/1 oba v k. ú. Svinčany. Věcné břemeno se zřizuje za
účelem umístění plynárenského zařízení „ROZ STL plynovod a přípojky, Svinčany – hřiště
12 RD, číslo stavby 8800070024“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů, které je uloženo ve služebných pozemcích v celkové délce 125,9 m. Výše
jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 500 Kč.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
„ROZ STL plynovod a přípojky, Svinčany – hřiště 12 RD, číslo stavby 8800070024“ za
jednorázovou úplatu 500 Kč.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/5/2015 bylo schváleno.

5. Program obnovy venkova pro rok 2016
Žádosti o dotaci Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2016 je možné
podávat do 30. Září 2015. Žádosti se zapisují do internetové aplikace na http://pov-pu.isu.cz
a originály žádostí včetně všech povinných příloh se zasílají písemně na Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství do 30. 9. 2015. Akce, na které je
žádána dotace z POV musí být zařazena v platném či aktualizovaném POV.
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Program obnovy venkova byl loňského roku aktualizován o tyto akce:
ROK 2016:
1. oprava schodiště u KD (bezbariérový vstup)
2. úprava hřbitova
ROK 2017:
1. sběrné místo včetně oplocení areálu ve Svinčanech
2. rekonstrukce vodárny v Horních Raškovicích
Diskuse:
Úprava hřbitova je plánována financovat z dotace v roce 2015, proto do roku 2016 by dotace
POV byla směřována na opravu a úpravu vstupu do KD. S tímto musí být pozemek okolo KD
vytyčen a zaměřen. Zastupitelstvo obce plánuje opravit nejen vstup do KD, ale i okolí KD
a sběrné místo pro odpady a parkování u KD.
Starosta obce požádá Ing. Matějku o zaměření a vytyčení pozemku u KD Svinčany.
Na rok 2017 je preferováno vybudování sběrného místa pro sběr odpadů.
Na rok 2018:
1. Oprava a obnova prvků v areálu rozhledny Barborka, na dětském hřišti u kostela
ve Svinčanech.
2. Oprava a úprava veřejného prostranství „U křížku“ v Dolních Raškovicích

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje aktualizaci akcí Programu obnovy venkova
včetně podání žádostí takto:
ROK 2016:
1. oprava schodiště u KD (bezbariérový vstup)
2. oprava dětského hříště Svinčany
ROK 2017:
1. sběrné místo včetně oplocení areálu ve Svinčanech
2. rekonstrukce vodárny v Horních Raškovicích
Na rok 2018:
1. oprava a obnova prvků v areálu rozhledny Barborka
2. oprava a úprava veřejného prostranství „U křížku“ v Dolních Raškovicích

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/5/2015 bylo schváleno.
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6. Žádosti
Žádost M.D., o vyjádření možnosti napojení na kanalizaci

dle přiloženého plánku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s napojením na kanalizaci ve správě obce Svinčany
za podmínky předložení projektové dokumentace plánované přípojky, kterou je nutné
schválit před realizací zastupitelstvem obce.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/5/2015 bylo schváleno.
Žádost E. P., o nájem bytu v domě s chráněnými byty ve Svinčanech.
E. P. splňuje podmínky pro přijetí do domu s chráněnými byty, má zájem o byt č. 15.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost E. P., o nájem bytu v domě s chráněnými
byty ve Svinčanech a pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 15 na
jeden rok. Dále bude žadatelka upozorněna na pravidla přijetí do domu s chráněnými
byty.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/5/2015 bylo schváleno.
Žádost M. K., o nájem bytu v domě s chráněnými byty ve Svinčanech
M. K. nesplňuje podmínky pro přijetí do domu s chráněnými byty z důvodu nesamostatnosti.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost M. K., o nájem bytu v domě s chráněnými
byty ve Svinčanech.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 9

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 8/5/2015 nebylo přijato.
Žádost V. B., o nájem bytu v domě s chráněnými byty ve Svinčanech
V. B. doplní vyjádření ošetřujícího lékaře ohledně soběstačnosti. Již při prohlídce bytu bylo
sděleno, že by byla nutná pečovatelská služba.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost V. B., o nájem bytu v domě s chráněnými
byty ve Svinčanech za podmínky, že bude doloženo kladné stanovisko ošetřujícího
lékaře ohledně soběstačnosti.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/5/2015 bylo schváleno.
Žádost M. H., na pronájem kulturního domu
M. H., žádá o pronájem kulturního domu dne 25. 09. 2015 za účelem konání rodinné oslavy
spojené se svatbou. Nájemné, dle schválených pravidel, se stanovuje v částce 500 Kč/24
hodin. Předseda kulturní komise, který je zodpovědný za sál poučí nájemce o parkování.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu dne 25. 09. 2015
za účelem konání rodinné oslavy spojené se svatbou. Nájemné stanoveno v částce 500
Kč/ 24 hodin.
Kra
+

Dvo
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/5/2015 bylo schváleno.
Žádost M. L., o odprodej pozemku p. č. 369/15 v k. ú. Raškovice u Přelouče
Záměr obce odprodat výše uvedený pozemek byl zveřejněn v době od 16. 6. 2015 do 02. 07.
2015. Na stavební úřad Choltice podána žádost o dělení pozemku. Cena za pozemek
stanovena v částce 100 Kč/m2, výměra pozemku 141 m2, kupující dále uhradí poplatek za
vklad do KN.
Diskuse: bez diskuse
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku p. č. 369/15 o výměře 141 m2
v k. ú. Raškovice u Přelouče M. L., za cenu 100 Kč/ m2. Dále kupující uhradí poplatek za
vklad do KN, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 9

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11/5/2015 bylo schváleno.
Žádost M. Z., o odprodej pozemku p. č. 387/1 o výměře 351 m2 a 387/2 o výměře 194 m2, oba
v k. ú. Raškovice u Přelouče
M. Z. žádá o odprodej výše uvedených obecních pozemků, které přímo souvisí s nemovitostí,
kterou zdědila po svém bratrovi. Žádá, aby při rozhodování bylo přihlédnuto k tomu, že se o
pozemek zemřelý bratr staral.
Zastupitelstvo obce rozhodne o záměru prodeje pozemků na základě místního šetření za účasti
žadatele, geodeta a zástupců zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
kontaktovat žadatele z výše uvedeného důvodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvalujeme záměr odprodat obecní pozemky
p. č. 387/1 o výměře 351 m2 a pozemku p.č. 387/2 o výměře 194 m2, oba v k. ú. Raškovice
u Přelouče za cenu 100 Kč/m2. Kupující dále na své náklady uhradí poplatek za
geodetické zaměření, sepsání kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.
Hlasování:
Kra Dvo
-

Bla
-

Kub
-

Výsledek hlasování: Pro: 0

Suk
-

Fiš
-

Čer Stej
-

Proti: 9

Kož
-

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12/5/2015 nebylo přijato.
Žádost ČSCH, ZO Svinčany o finanční příspěvek v částce 4 500 Kč
ČSCH Svinčany, žádá o příspěvek ve výši 4 500 Kč na nákup čestných cen v souvislosti
s pořádáním tradiční výstavy Svinčany 2015. Dále ČSCH žádá o zapůjčení části obecního
dvora a umístění panelu před vchodem do areálu.
Diskuse:
Doposud se všem žadatelům o příspěvek na kulturní akci přispívalo částku 1 500,-Kč.
Zastupitelé obce se shodli, že se konají různé kulturní akce s různou výši nákladů
a návštěvností. Do tvorby rozpočtu pro rok 2016 se bude projednávat návrh, že každému
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registrovanému spolku by byla poskytnuta příslušný částka peněz na základě žádosti
a přiloženého rozpočtu spolku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na nákup cen v souvislosti s pořádáním tradiční výstavy Svinčany 2015 s Českým
svazem chovatelů, základní organizací Svinčany, poskytnutá dotace činí částku 4 500 Kč
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
Z
Z
+
+
+
Z
+
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 2
Zdržel se: 3
Usnesení č. 13/5/2015 nebylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na nákup cen v souvislosti s pořádáním tradiční výstavy Svinčany 2015 s Českým
svazem chovatelů, základní organizací Svinčany, poskytnutá dotace činí částku 1 500 Kč
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
Z
Z
+
+
+
+
+
Z
+
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti:0
Zdržel se: 3
Usnesení č. 14/5/2015 bylo schváleno.
ČSCH Svinčany bude poskytnut příspěvek ve výši 1 500 Kč na nákup cen na základě
veřejnoprávní smlouvy.

Žádost J. B., na pronájem kulturního domu
J. B., žádá o pronájem kulturního domu dne 12. 12. 2015 za účelem konání rodinné oslavy.
Nájemné, dle schválených pravidel, se stanovuje v částce 500 Kč/24 hodin. Předseda kulturní
komise, který je zodpovědný za sál, poučí nájemce o parkování.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu dne 12. 12. 2015
za účelem konání rodinné oslavy. Nájemné stanoveno v částce 500 Kč/ 24 hodin.
Kra
+

Dvo
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15/5/2015 bylo schváleno.
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Žádost Českého svazu zahrádkářů – základní organizace Svinčany
1. možnost umístění směrovek na zahrádkářskou výstavu
2. možnost využití plochy bývalého hřiště k parkování
3. zapůjčení pivních setů, zapůjčení 3 ks stolů a 12 dřevěných židlí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje možnost umístění směrovek na zahrádkářskou
výstavu, možnost využití plochy bývalého hřiště k parkování, zapůjčení pivních setů,
zapůjčení 3 ks stolů a 12 dřevěných židlí
Kra
+

Dvo
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 16/5/2015 bylo schváleno.

Žádost A. K., o pronájem KD Svinčany za účelem pořádání 3. Závodu Králičí hop Svinčany“
1. žádost o pronájem KD Svinčany za účelem konání 3. Závodu Králičí hop Svinčany –
jedná se o akci bez výběru vstupného
2. žádost o zapůjčení párty stanu a 5 ks pivních setů (staré stoly)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost o zapůjčení párty stanu a pronájem sálu
dne 19. 9. 2015. Nájemné stanoveno na 500,-Kč / 24 hodin.
Kra
Z

Dvo
Z

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0

Čer Stej
Z
+

Kož
+

Zdržel se: 3

Usnesení č. 17/5/2015 bylo schváleno.
R. Z., na základně plné moci od manželů J. N. a A. N., žádá o vyjádření k projektové
dokumentaci a udělení souhlasu s umístněním napojovaných sítí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje předloženou projektovou dokumentaci včetně
umístění sítí, napojení sítí a napojení na komunikaci.
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0

Čer Stej Kož
+
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 18/5/2015 bylo schváleno.

10

7. Informace z jednání
Byl zaslán rozsah škod pojišťovně Kooperativa za náhradu škody při dopravní nehodě na
návsi ve Svinčanech.
Čtvrtek 3. 9. 2015 dopravní konference – kongresové centrum palác Pardubice
Pátek 4. 9. 2015 silniční veletrh – areál SÚS Pardubického kraje Pardubice-Doubravice
Nabídka na zhotovení altánu – zastřešení posezení u domu s chráněnými byty – J. N.
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
a) altán – zastřešení posezení u domu s chráněnými byty – upravit hodnotící kritérium
na: nejnižší cena 40% a technické provedení 40% a záruka 20%.
b) Úprava okolí hřbitova – nejnižší cena 40% a technické provedení 40% a záruka 20%.
c) Úprava návse v Dolních Raškovicích včetně úpravy vodní nádrže – nejnižší cena 85%
a reference 15%
Firmy, které mají být obeslány nahlásit účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje předložené výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na altán – zastřešení posezení domu s chráněnými byty, úprava
okolí hřbitova, úprava návse v Dolních Raškovicích s upravenými hodnotícími kritérii.
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0

Čer Stej Kož
+
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 19/5/2015 bylo schváleno.

- v sobotu dne 26. 9. bude proveden svoz objemného a nebezpečného odpadu. Začátek v 8,00
na návsi ve Svinčanech – za obec zajistí paní Ludmila Fišarová
- 15.9. v 16,00 schůze meziobecní spolupráce v MěÚ Přelouč

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podel cenových předpisů pro vodné
a stočné. Vyúčtování voda odpadní jednotkové náklady – 14,76 Kč/m3
Zastupitelstvo obce bere vyúčtování na vědomí
Zaměstnanec obce M. P. poškodil při plnění pracovních úkolů oplocení domu u pana J. N.
Obec zakoupí nové pletivo a pan J. N. si oplocení opraví sám. M. P. byl pokárán starostou
obce a bude se mimo pracovní dobu podílet na jeho opravě.
Závěsy do KD – pan Zdeněk Kubín urgoval M. J. ohledně ušití závěsů.
Ozvěny – do 20. 9. 2015 termín vydání. Zastupitelé obce zašlou příspěvky a návrhy paní
Michaele Sukdolákové.
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Nabídka Geosens – starosta obce zkonzultuje se zástupci firmy Geosens možnosti instalace
současného stavu pozemků a následné instalace po Komplexních pozemkových úpravách.
Komise pro hodnocení nabídek:
Složení komisí: Michal Dvořáček, Zdeněk Stejskal, Petr Kožený, Petr Blažek, Ludmila
Fišarová.
Zastupitelstvo obce bere složení komisí na vědomí.
Poškozené vývěska v Dolních Raškovicích – nahlášeno na pojišťovně J. Š., čeká se na
vyjádření pojišťovny.
8. Zprávy komisí
Starosta – p. Kratochvíl
P. B. je ochoten udělit souhlas s provedením stavby na jeho pozemku "Rekonstrukce rybníku
Beranka" za podmínky, že mu bude vybudována přípojka kanalizace a vody v rámci této
akce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s touto podmínkou a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
Komise pro rozvoj a správu místních částí – p. Fišarová
Oprava připevnění retardérů ve Svinčanech – bude provedeno zaměstnanci VPP
Komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport – p. Kubín
Natírání sportoviště – bude provedeno zaměstnanci VPP
30. 8. 2015 – L. B. – zkouška v sále – nacvičování Cimermana, divadelní představení bude
uspořádáno i v sále.
29. 8. 2015 – Colocup – budou nakoupeny ceny – potravinový balíček pro děti
10. 10. Nohejbalový turnaj
28. 10. Uctění památky
Síť na trampolínu – na jaře bude ušita nová síť
Pracovníci VPP pomohou uklidit zázemí vedle hasičské zbrojnice a postříkat randapem okraje
sportoviště, natřít sloupek u hřiště, natřít vrata do čističky, natřít vrata u hřbitova a natřít latě
okolo sportoviště.
Kontrolní výbor – p. Blažek
Aktualizovaný domovní řád dle nového občanského zákoníku bude vyvěšen v domě
s chráněnými byty s účinností od 1. 9. 2015.
Fotografování, propagace obce, rozhledny Barborky. Byl osloven p. F., který vyfotografuje
dané objekty, místa z našeho okolí atd. Zastupitelstvo obce vybere, které snímky budou
použity při tvorbě pohlednic a propagačních materiálů obce. Cena pohlednice vychází 3,Kč/1ks.
Chybí letáček na rozhledně „naučná stezka Raškovickými lomy“.
Schůzka s projektantem p. K. - zázemí sportoviště.
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Protokol kontrolního výboru o Plnění úkolů uložených zastupitelstvem obce dle usnesení
zastupitelstva obce ze dne 29. 4. 2015 a 13. 5.2015. Protokol kontrolního výboru bude
přiložen k zápisu zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere protokol kontrolního výboru na vědomí.
Odstranění závad zastřešení zázemí sportoviště. O. K. bude písemně obeznámen právníkem,
aby odstranil nedostatky na jím zhotovené střeše a to buď koupením nových šablon nebo
opravě stávajích.
Bude vypracován znalecký posudek na tyto závady a možnosti opravy.
O. K. bude vyzván k odstranění barvy na obecním žebříku, který potřísnil při natírání štítu.
Převedení toalet v areálu rozhledny Barborka do majetku obce Svinčany. Bude převedeno
z majetku SO Heřmanoměstecko. V řešení, čeká se na soupis majetku od mikroregionu.
Informační panely v areálu rozhledny Barborka. Bylo zpracováváno s panem V. a paní K. K.
Podklady zpracuje Petr Kožený. CD s fotkami na OÚ. Obnovit desatero u ohniště.
Proplacení faktury panu H. za projekt. Zdržení z důvodu nejasností čísla bankovního účtu.
Komise životního prostředí – p. Kožený
Cedule černé skládky. Pan Petr Kožený pošle e-mailem cenovou nabídku a budou upřesněny
formality.
Uzavření sezóny v areálu Barborka – 31.10.2015
Vysekání okolí u dubu ve Svinčanech. Bude vyčištěno pracovníky VPP.

Zasedání bylo ukončeno v 23,09 hodin starostou obce.

Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Protokol kontrolního výboru
4. Domovní řád
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 8. 2015
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková
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Ověřovatelé: Ing. Petr Blažek: ................................................

dne ………………………

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

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

Vysvětlivky hlasování:

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

