Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 25. 11. 2015 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:12 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: Bc. Petr Kožený
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti: 1
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: 8
Proti: 0
Usnesení č. 1/7/2015 bylo schváleno.

Kož
O

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. 5/2015
Plán inventarizace pro rok 2015
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5) Aktualizace rozpočtového výhledu
6) Příprava rozpočtu na rok 2016
7) Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
8) Příprava obecně závazných vyhlášek
9) Žádosti
10) Informace z jednání
11) 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. 2/7/2015 bylo schváleno.

Kož
O

Zdržel se: 0

2. Zpráva o hospodaření obce
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Michaela Sukdoláková.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 24. 11. 2015
Na účtu vedeném u ČNB k 24. 11. 2015
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 24. 11. 2015
Pokladna k 24. 11. 2015
Celkem k 24. 11. 2015:

4 326 044,07 Kč
1 522 958,03Kč
210,84 Kč
18 067 Kč
5 867 279,94 Kč

Uhrazeno:
-

6 ks bund pro JSDH 5 621 Kč
oprava sloupu VO Svinčany 33 921 Kč (refundováno pojišťovnou)
registrace na stránkách Obec účtuje 1 450 Kč (poradenství)
telefonní poplatky + internet 2 177,91 Kč (09/2015)
vodné OÚ 580 Kč
vodné hasičská zbrojnice 370 Kč
vodné chráněné byty 9 598 Kč
turistické vizitky Barborka 1 200 Kč
svoz objemného odpadu 8 765 Kč
svoz nebezpečného odpadu 3 583 Kč
svoz komunálních odpadů 41 687 Kč
pečovatelská služba 1 604 Kč
zemní práce u hřbitova (pařezy) 1 452 Kč
školení účetní 1 694 Kč (rušení trvalého pobytu)
vodné kulturní dům 1 013 Kč
certifikáty Czech Point starosta 674,38 Kč
čištění, mazání výtahu 3 751 Kč
řemesla – svíčkařství, kovotepectví, drátování – 6 000 Kč (Tradice ŽR)
zemní práce u hřbitova (pařezy) 968 Kč
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Zbývá uhradit:
-

školení účetní 1 590 Kč
rozbor vody ČOV 2 604 Kč
telefonní poplatky + internet 1 736,14 Kč (10/2015)
svoz komunálních odpadů (10/2015) 47 465 Kč
papírové ručníky KD 1 976 Kč
poradenská činnost (zastřešení sportoviště) 2 086 Kč
předplatné časopisů pro knihovnu Tina, Rytmus 1 503 Kč

zastřešení vstupu sportoviště 6 236 Kč
spolufinancování společné akce „Studie proveditelnosti cyklotras na území
mikroregionu Podhůří Železných hor 3 385,86 Kč
administrace Koncedo – zkvalitnění nakládání s odpadem 18 150 Kč

Uhrazené zálohy na energie:
- elektrická energie 11 540 Kč
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2015
Starosta obce předkládá na vědomí zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 2/S/2015 ze dne
05. 10. 2015:
Paragraf Položka ÚZ
2143
2143
2143

2111
2112
5021

3723

5169

Popis
Cestovní ruch – příjmy z poskytování služeb a
výrobků
Cestovní ruch – příjmy z prodeje zboží
Cestovní ruch – ostatní osobní výdaje
Sběr a svoz ostatních odpadů – nákup ostatních
služeb

Příjmy

Výdaje

5 000,00
3 000,00
6 500,00
1 500,00

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. 2/S/2015 ze dne 05. 10. 2015 na vědomí.
Předsedkyně finančního výboru tímto předkládá rozpočtové opatření č. 5/2015:
Paragraf Položka
1351
4116
4116
4116
4116
4129
3639
5011
3639
5011
3639
5031
3639
5031
3639
5032

ÚZ

Popis
Odvod loterií a podobných her mimo VHP
33513234 Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR – 85 % EU
33113234 Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR – 15 % SR
104513013 Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR – 85 % EU
104113013 Ostatn.neinvestičn. transfery ze SR – 15 % SR
Ostatní neinv. transfery -výplata dividend
33513234 Platy zaměstnanců – 85 % EU
33113234 Platy zaměstnanců – 15 % SR
33513234 Povinné pojistné na soc.zabezpečení- 85 % EU
33113234 Povinné pojistné na soc.zabezpečení- 15 % SR
33513234 Po vinné pojistné na zdrav.poj. – 85 % EU
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Příjmy
Výdaje
3 000,00
66 300,00
11 700,00
-8 889,36
5 717,36
55 584,00
49 477,61
8 731,34
12 369,40
2 182,84
4 452,99

3639
3399
3399
3745
3745
5512
5512
5512
5512
6171
6171

5032 33113234
5139
5194
5139
5137
5134
5156
5169
5139
5038
5137

6171
6171
3632
3639
2341

5166
5168
5171
5329 ZJ 026
6121

Povinné pojistné na zdrav.poj. – 15 % SR
Ostatní záležitosti kultury – nákup materiálu
Ostatní záležitosti kultury – věcné dary
Péče o vzhled obce a veřejn. zeleň - materiál
Péče o vzhled obce a veřejn. zeleň - DDHiM
Požární ochrana – prádlo, oděv, obuv
Požární ochrana - pohonné hmoty
Požární ochrana - nákup ostatních služeb
Požární ochrana - materiál
Činnost místní správy – povinné úrazové poj.
Činnost místní správy – DDHiM
Činnost místní správy –konzultační, poradenské
služby
Činnost místní správy – zpracování dat
Pohřebnictví – opravy a udržování
Komunální rozvoj – příspěvek SO Heřmanom.
Vodní díla v zeměd. Krajině – budovy, stavby

785,82
5 000,00
15 000,00
5 000,00
- 5 000,00
6 000,00
-6 000,00
6 000,00
-6 000,00
1 000,00
- 1000,00
- 2 000,00
2 000,00
-200 000,00
315 547,70
-80 135,7

Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Usnesení č. 3/7/2015 bylo schváleno.

Čer Stej
+
+

Kož
O

Zdržel se: 0

4. Plán inventarizace pro rok 2015
Starosta obce vydal Plán inventur pro rok 2015. Do 18. 12. 2015 by měly všechny odpovědné
osoby za majetek připravit podklady pro inventarizaci. Fyzická inventura bude provedena od
01. 01. do 29. 01. 2016. Inventurní soupis bude vyhotoven do 31. 01. 2016. Proškolení členů
inventarizační komise se uskuteční 02. 12. 2015 na OÚ.
Inventarizační komise ve složení – Zdeněk Černík, Zdeněk Stejskal, Radka Nekvapilová a
předseda inventarizační komise Ing. Michaela Sukdoláková.
Diskuse:
Petr Blažek vznesl dotaz, zda bude majetek všechen označen a jakou metodou. Mohlo by se
označkovat speciální barvou v popisovači.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Plán inventur pro rok 2015 včetně složení
inventarizační komise ve složení, předseda Ing. Michaela Sukdoláková, členové Zdeněk
Černík, Zdeněk Stejskal a Radka Nekvapilová.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

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

Usnesení č. 4/7/2015 bylo schváleno.

5. Aktualizace rozpočtového výhledu
S ohledem na potřeby obce navrhla předsedkyně finančního výboru provést aktualizaci
rozpočtového výhledu na rok 2015 – 2017 a v návaznosti na § 3 zákona č. 477/2008 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přednesla předsedkyně
finančního výboru návrh rozpočtového výhledu na rok 2018 – viz příloha.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu pro rok 2015 –
2018.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/7/2015 bylo schváleno.

6. Příprava rozpočtu na rok 2016
Žádost ČSCH, o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Svinčany pro rok 2016
ČSCH žádá o finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč, který by byl použit na krytí nákladů na
provoz výstavního areálu, pořádání výstavy Svinčany 2016 a práci s mládeží, pro rok 2016.
Diskuze:
Obecně stanoveno pravidlo, že se registrovaným spolkem, který si požádá o finanční podporu,
bude uzavřena smlouva, kde bude definováno, na jaké činnosti budou finance využity.
ČSCH má odsouhlaseno na základě žádosti částku 10.000, na kterou bude vyhotovena
smlouva.

Návrhy do rozpočtových příjmů a výdajů
počítat se zapojením rezervy na krizové řízení – min. 50 000 Kč
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-

do příjmů rozpočtovat dotaci na VPP – smlouva uzavřena do 04/2016
rekonstrukce rybníku v Dolních Raškovicích a Svinčanech
bezbariérový vstup do kulturního domu (podána žádost o dotaci z POV –
předpoklad 100 000 Kč)
pořízení techniky (KONCEDO) – 400 000,00 Kč
výjezdová jednotka – dodat rozpočet
příspěvky spolkům – dodat rozpočet
zázemí sportoviště – přidat 600 000,00 Kč
zasíťování parcely střed - ?
projekt na chodník náves – sportoviště – 200 000,00 Kč
židle do KD – zaměstnanci VPP

7. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Od 1. 10. 2014 vešla v účinnost tzv. euronovela (zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon
č. 185/2001 Sb.), která přinesla mnohé změny ve sběru elektrozařízení. Podle této změny smí
elektrozařízení a elektroodpad přijímat výhradně místa zpětného odběru zřízená výrobcem,
zpracovatel s oprávněním podle § 37l nebo prodejce. Obce mezi těmito subjekty
vyjmenovány nejsou a ani nejsou považovány za držitele, jejichž povinnost je odevzdat buď
na místo zpětného odběru, nebo přímo zpracovateli. Držitelem je občan, který tuto povinnost
musí splnit a obec mu to může umožnit tím, že zřídí místo zpětného odběru, za které se
považuje i mobilní svoz, pokud je k němu uzavřena písemná dohoda (§37k, odst. 6 písm. b) –
„Ke splnění této povinnosti může výrobce na základě písemné dohody s obcí využít systém
sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí, a to i v rámci mobilního svozu
nebezpečného odpadu podle § 17 odst. 3“). Omezení se nevztahuje pouze na obce, ale také na
svozové společnosti, výkupny apod. Registrace svozové firmy SOP,a.s., která umožňuje
obcím předat ke zpětnému odběru bezplatně elektrozařízení v rámci mobilních svozů je z
pohledu tohoto ustanovení a ustanovení §37k, odst. odst. 6, písm. b) pro tyto účely
nedostatečná, proto byla pro obce připravena jednoduchá evidenční smlouva, která umožní
realizovat sběr elektrozařízení v rámci mobilních svozů i nadále. V souvislosti s tím byl
rovněž zrušen požadavek na předávání výhradně kompletních zařízení, a to díky doplnění
§37k, odst. 9, který stanoví, že „Do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo
elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o zpětném odběru
elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. a určuje dopravcem pro mobilní svoz
nebezpečného a velkoobjemného odpadu společnost SOP a.s.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Usnesení č. 6/7/2015 bylo schváleno.

Čer Stej
+
+

Kož
O

Zdržel se: 0
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8. Příprava obecně závazných vyhlášek
Nařízení č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád obce Svinčany.
Diskuse:
Čl. 4 – odst.2 – doplnit Svinčany a všech místních částí
Rozšířit o místo prodej – sportoviště Svinčany
Cedule – zákaz podomního prodeje
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje nařízení obce Svinčany č. 1/2015 Tržní řád.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/7/2015 bylo schváleno.
OZV č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Svinčany.
Diskuse: bez diskuse
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svinčany.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej Kož
+
+
O
Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/7/2015 bylo schváleno.
OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Diskuse:
Pokud bude poplatník žádat o úlevu o zaplacení místního poplatku, je třeba tuto úlevu doložit.
p. Kubín navrhuje snížení komunálního odpadu na 500,-Kč/osobu.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 1

Čer Stej Kož
+
+
0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/7/2015 bylo schváleno.

9. Žádosti
Žádost M.Z. o odprodej pozemku p. č. 387/1 a p. č. 387/2, oba v k. ú. Raškovice u Přelouče
Záměr obce odprodat výše uvedené pozemky zveřejněn na úřední a úřední elektronické desce
v době od 13. 10. 2015 do 29.10. 2015. Kupní cena stanovena v částce 100 Kč/m2. Kupující
dále uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a poplatek na vklad do KN. Kupující
je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku p. č. 387/1 o výměře 351 m2a
pozemek p. č. 387/2 o výměře 194 m2, oba v k. ú. Raškovice u Přelouče, M.Z. Kupní cena
stanovena v částce 100 Kč/ m2. Kupující dále uhradí náklady spojené se sepsáním kupní
smlouvy a poplatek na vklad do KN. Kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých
věcí.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej Kož
+
+
0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/7/2015 bylo schváleno.
Žádost o vydání rozhodnutí a souhlas se stavbou na obecním pozemku p.č. 929/3 v k. ú.
Svinčany, název stavby: Svinčany – knn K.
Společnost PEN – projekty energetiky, s.r.o. žádá o vystavení rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikace k umístění stavby na obecním pozemku p. č. 929/3 v k. ú. Svinčany za účelem
realizace nového kabelového vedení NN v délce 3m a dále souhlas s provedením stavby,
včetně vyznačení inženýrských sítí, které jsou ve vlastnictví obce Svinčany.
Diskuse:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje vydání rozhodnutí a souhlas se stavbou na
obecním pozemku p.č. 929/3 v k. ú. Svinčany, název stavby: Svinčany – knn K.
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Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej Kož
+
+
O
Zdržel se: 0

Usnesení č. 11/7/2015 bylo schváleno.
Žádost o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12.2013918/VB/01
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena na základě plné moci společností PEN – projekty
energetiky, s.r.o., předložila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2013918/VB/01, název
stavby:Svinčany – knn-K. Věcné břemeno by bylo zřízeno na pozemku p. č. 929/3 a p. č.
987, oba v k. ú. Svinčany. Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění nového kabelového
vedení NN. Na pozemku p.č. 929/3 bude na stávající podpěrný bod umístěna nová pojistková
skříň SV201. Z pojistkové skříně bude vedeno nové kabelové vedení NN, které bude
ukončeno v novém pojistkovém pilíři SS100, umístěném na pozemku p.č. 431/28. V trase
bude kabelové vedení NN zasmyčkováno do nové pojistkové skříně, umístěné na pozemku
stp. č. 201. Předpokládaný rozsah omezení věcným břemenem činí 6 bm. Výše jednorázové
náhrady za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši za jednorázovou úplatu 10 000,00 Kč
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122013918/VB/01 za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
+
+
+
+
+
O
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/7/2015 bylo schváleno.
Žádost Z.D., k podnikatelskému záměru – stavby haly pro skladování ovoce
Z.D. žádá o vyjádření k podnikatelskému záměru – stavby haly pro skladování ovoce u domu
ve Svinčanech, na pozemcích p. č. 72 a 422/2. Jednalo by se o prodloužení za stávající
skladovací budovou v kolmém napojení. Předložil jednoduchou studii.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje souhlasné vyjádření k podnikatelskému záměru
– haly stavby za podmínky, že bude předložena zastupitelstvu obce projektová
dokumentace stavby a dále řešení vykládky a nakládky na pozemcích u domu ve
Svinčanech, na parcele p. č. 72 a 422/2, před zahájením stavby.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
O
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č. 13/7/2015 bylo schváleno.
Žádost M. D. – povolení kácení v obecním lese
M. D. žádá o povolení těžby dřeva napadaného kůrovcem, polomy, vývraty a soušky
v obecním lese. Za vytěžené dřevo nabízí 300,-Kč za 1 PRMS.
Diskuze:
správce lesa označí stromy napadené kůrovcem. Žádost o těžbu dřeva může zažádat každý
občan Svinčan. Bude koordinováno Petrem Koženým.
M. D. uvedl, že nemá problém, že za každý vykácený strom vysadí nový.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost M. D. o povolení kácení v obecním lese.
Přidělení těžby v obecním lese bude řídit předseda komise životního prostředí a
veřejného pořádku pan Bc. Petr Kožený.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
Z
+
Z
+
+
+
+
O
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 14/7/2015 bylo schváleno.
Žádost J.K., o odstranění zábrany mezi restaurací a sálem kulturního domu a uveřejnění
kontaktu na restauraci na webu obce
Diskuze:
Provozovateli restaurace ve Svinčanech bude sděleno, že o odstranění protihlukové zábrany
musí zažádat majitel nemovitosti s tím, že majitel ani provozovatel (uživatel) nebudou vznášet
námitky vůči společenským akcím pořádaným v KD Svinčany v souvislosti s nadměrným
hlukem.
Zveřejňování provozu restaurace na webových stránkách obce Svinčany zajistí zaměstnanec
obecního úřadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost J. K.,
restaurací a sálem kulturního domu.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
+
Výsledek hlasování: Pro: 1

o odstranění zábrany mezi

Fiš Čer Stej Kož
O
Proti: 7
Zdržel se: 0

Usnesení č. 15/7/2015 nebylo schváleno.
Žádost M. CH., o pronájem sálu kulturního domu
M. CH. žádá o pronájem kulturního domu 26. 03. 2016 za účelem konání rodinné oslavy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu dne 26. 03. 2016 M.
CH., nájemné se stanovuje v částce 500 Kč/24 hodin.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
+
+
+
+
Z
Výsledek hlasování: Pro: 7

Fiš Čer Stej Kož
+
+
+
O
Proti: 0
Zdržel se: 1

Usnesení č. 16/7/2015 bylo schváleno.
Žádost P. D., o přijetí do zaměstnání – pozice dělníka
P.D. žádá o přijetí do zaměstnání na pozici dělníka veřejně prospěšných prací.
Žadateli bude písemně sděleno, že v současné době je uzavřena smlouva s Úřadem práce
v Pardubicích na tři pracovní místa, která jsou obsazena. V současné době obec Svinčany
neplánuje navýšení pracovních míst.
Zastupitelstvo obce Svinčany vzalo žádost P. D. na vědomí.
Stížnost T. F., na volné pobíhání psa
T. F. upozorňuje na opětovné volné pobíhání psa L.H. Dle jejího sdělení na slovní upozornění
nereaguje.
L. H. bude zasláno písemné upozornění o nápravu stavu uvedeného ve stížnosti.
Žádost E. T., o změnu rezervace pozemku a dotaz na zasíťování pozemku p. č. 102/12 v k. ú.
Svinčany
E. T. byl na předchozím zasedání zastupitelstva obce rezervován pozemek p. č. 102/12 v k. ú.
Svinčany. Nyní žádost o možnost rezervovat pozemek p. č. 102/20 v k. ú. Svinčany – tento
pozemek byl již na zasedání zastupitelstva obce 15. 06. 2015 schválen k prodeji L. P.
(písemně odpovězeno). V současné době žádáme L. P. o závazné stanovisko, zda si pozemek
p. č. 102/20 v k. ú. Svinčany odkoupí. Pokud nebude reflektovat na odkup, bude muset dojít
k revokaci usnesení a posléze si o něj bude moci požádat jakýkoliv zájemce, odprodej
konkrétní osobě bude poté schválen na zasedání zastupitelstva.
E.T. bude písemně odpovězeno, že pozemek je odsouhlasen k prodeji jinému zájemci,
s kterým bude tato problematika projednána. V případě odstoupení L.P. od prodeje, bude
pozemek 102/20 možno rezervovat žadatelce.

Žádost P.B., o rezervaci pozemku p. č. 102/16 v k. ú. Svinčany a dotaz na jeho zasíťování
P.B. žádá o rezervaci pozemku p. č. 102/16 v k. ú. Svinčany. Dále žádá o sdělení kompletního
zasíťování uvedeného pozemku.
Diskuse:
Žadateli bude písemně sděleno, že zasíťování bude nejpozději do 31.12.2017. Zároveň mu
bude písemně sděleno, že pokud o pozemek projeví zájem jiný zájemce, bude vyzván
k odkupu pozemku, jinak bude upřednostněn jiný zájemce.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rezervaci pozemku p.č. 102/16 v k.ú Svinčany.
Pokud požádá o koupi pozemku jiný zájemce, bude původní žadatel vyzván k odkupu
pozemku. Pokud nebude toto akceptovat, bude upřednostněn nový žadatel.
Kra
+

Dvo
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17/7/2015 bylo schváleno.
Žádost M. M., který má rezervován pozemek p. č. 102/13 v k. ú. Svinčany na jeho zasíťování
Diskuse:
Žadateli bude písemně sděleno, že zasíťování bude nejpozději do 31.12.2017.
Žádost J. D. a L.B., o odprodej pozemku p.č. 102/14 v k. ú. Svinčany
J. D. a L. B. žádají o prodej pozemku p. č. 102/14 v k. ú. Svinčany s tím, že polovinu
z celkové částky 460 500 Kč by zaplatili při podpisu kupní smlouvy a druhou polovinu se
splatností 6 – 12 měsíců.
Diskuse:
Žadateli bude písemně sděleno, že zasíťování bude nejpozději do 31.12.2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku 102/14 v k.ú. Svinčany, s tím
že polovinu z celkové částky prodejní ceny uhradí při podpisu kupní smlouvy a druhou
polovinu uhradí se splatností do 30. 9. 2016.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Usnesení č. 18/7/2015 bylo schváleno.
Smlouva o bezúplatném převodu majetku ze Svazku obcí Heřmanoměstecko
Svazek obcí Heřmanoměstecko převádí na obec Svinčany DHM v celkové hodnotě 146 958
Kč (obslužný srub v areálu rozhledny, parkoviště v Horních Raškovicích) a dále DDHM
v celkové hodnotě 106 980 Kč (jedná se o infotabule, velkoplošné mapy, stojany, stůl + lavice
ve Svinčanech).
Diskuse: bez diskuse
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje bezúplatný převod majetku ze Svazku obcí
Heřmanoměstecko, a to DHM v celkové částce 146 958 Kč a DDHM v celkové částce
106 980 Kč.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Usnesení č. 19/7/2015 bylo schváleno.
Žádost I. K. o povolení kácení stromů rostoucího mimo les
Povolení zajistí předseda komise ŽP do 15.12.2015.

Žádost I. M., o povolení kácení stromů rostoucího mimo les
Povolení zajistí předseda komise ŽP do 15.12.2015.
10. Informace z jednání
Protokol o výsledku kontroly obce Svinčany – dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů
vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací.
Kontrolou byla zjištěna připravenost obce na mimořádné události a krizové situace.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere protokol o výsledku kontroly obce Svinčany o
dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění
připravenosti obce na řešení krizových situací na vědomí.
Dne 11. 11. 2015 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor
finanční, dílčí přezkoumání hospodaření obce Svinčany za období od 1. 1. 2015 do 11. 11.
2015. Přezkoumání bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. V rámci přezkoumání
hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Svinčany na vědomí.
Dne 19. 11. 2015 bylo na Obecním úřadě Svinčany provedeno Městským úřadem Přelouč,
odborem stavebním, ústní jednání k vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a o
vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla rekonstrukce rybníku Beranka.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí.
Dne 24. 11. 2015 od 16 hodin se uskutečnilo zasedání Svazku obcí Heřmanoměstko.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu SO Heřmanoměstecko na rok 2016.
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Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí návrh rozpočtu SO Heřmanoměstecko na
rok 2016.
Dne 30. 11. 2015 od 16 hodin proběhne v kulturním domě ve Svinčanech závěrečné jednání –
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svinčany a Raškovice u Přelouče.
Ve dnech 16. 12. – 18. 12. 2015 bude v katastrálním území Svinčany v rámci zpracování
jednoduchých pozemkových úprav probíhat jedno zjišťování průběhu hranic pozemků.
Dne 2. 12. 2015 od 16 hodin se uskuteční v Turkovicích zasedání Svazku obcí Podhůří
Železných hor. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu SO Podhůří Železných hor na
rok 2016.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí návrh rozpočtu SO Podhůří Železných hor
na rok 2016.
Dne 8. 12. 2015 od 16 hodin se uskuteční v Přelouči 19. valná hromada Svazku obcí
Přeloučska. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu SO Přeloučska. Na programu je
mimo jiné připraveno schválení výplaty dividend pro jednotlivé členské obce (Svinčany
55 584 Kč).
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí návrh rozpočtu SO Přeloučska na rok
2016.
11. Zprávy komisí
Starosta – p. Kratochvíl
cenová nabídka pro provedení autorského a technického dozoru na stavbě
„Rekonstrukce návesní nádrže v Dolních Raškovicích“ v částce 25 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje nabídku společnosti GAP na provedení
autorského a technického dozoru na stavbě „Rekonstrukce návesní nádrže v Dolních
Raškovicích“ v částce 25 000 Kč a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Kož
O

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/7/2015 bylo schváleno.
společnost REKOL Kanalsanierung s.r.o. – technická a cenová nabídka na
čištění a TV monitoring kanalizace v obci Svinčany za účelem vyhodnocení
jejího stavu a návrhu na opatření. Nabídka bude uložena na OÚ, v případě
potřeby bude firma kontaktována.
cenová nabídka společnosti TEXIKO systems na herní prvky. Kontakt uložen
na OÚ. Zhotoviteli bude písemně sděleno, že obec nemá zájem o zhotovení
díla.
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-

nabídka firmy ALERION s.r.o. na vyhotovení symbolů obce – kontakt uložen
na OÚ.
29.11 – rozsvícení stromu Heřmanův Městec
Galileo – nabídka internetových stránek – těchto služeb nebudeme prozatím
využívat
Geosens – bude zjištěna cenová nabídka
Koncedo – koncem prosince nás informují o předběžném výsledku, konečný
výsledek bude zveřejněn na konci ledna 2016
Projekt na bezbariérový vstup do KD – budou poptáni projektanti, preferován
Enteria a. s.

Místostarosta – p. Dvořáček
JSDH – vysílačky cca 15 000,- Kč
Komise pro rozvoj a správu místních částí – pí Fišarová
odmontování retardéru u kostela z důvodu poničení
možnost skácení modřínů u rybníka ve Svinčanech
Komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport – p. Kubín
divadelní představení Záskok 27. 11. 2015 od 19,30 v sále KD
rozsvícení stromečku 28. 11. 2015 v 15 hodin
31.12.2015 obecní Silvestr, nohejbal, hry,..
závěsy hotové – cca 13 000,- Kč
oprava židlí v KD – v rámci pracovníků OÚ
05. 12. 2015 – čerti
26. 12. 2015 ping pongový turnaj

Stavební komise – p. Stejskal
celková částka úpravy komunikace o okolí u hřbitova 375 547,70 Kč, předáno
25. 11. 2015
potřeba vyklidit boudy u nádrže v Dolních Raškovicích
kotlíková dotace
Finanční výbor – pí Sukdoláková
Předsedkyně finančního výboru předkládá protokol o výsledku kontroly – kontrola plnění
rozpočtu k 18. 11. 2015 a vytvoření návrhu rozpočtového opatření.
Zastupitelstvo obce bere protokol o kontrole na vědomí.
Finanční dar pro Základní uměleckou školu Přelouč ve výši 10 000 Kč (dle schváleného
rozpočtu pro rok 2015).
Diskuse:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje poskytnutí finanční daru v částce 10 000 Kč
Základní umělecké škole Přelouč.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+
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Kož
O

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 21/7/2015 bylo schváleno.

Žádost Městyse Choltice o finanční příspěvek na nákup knih. Předsedkyně finančního výboru
navrhuje příspěvek ve výši 3 000 Kč (dle schváleného rozpočtu pro rok 2015).
Diskuse:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje poskytnutí finančního daru Městysi Choltice pro
střediskovou knihovnu v částce 3 000 Kč.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Usnesení č. 22/7/2015 bylo schváleno.
Kontrolní výbor – p. Blažek
Předseda kontrolního výboru předkládá protokol o výsledku kontroly 3/2015. Předmětem
kontroly je plnění úkolů uložených zastupitelstvem obce dle usnesení zastupitestva obce ze
dne 15.6.2015 a 26.8.2015.
25.11. byla provedena kontrola opraveného zastřešení vstupu Multifunkčního areálu - do
střechy opětovně zatéká otvorem po vypadeném, přetmeleném nýtu
a ostatními
přetmelenými otvory - tento způsob opravy je nežádoucí. Reklamaci vyřídí zhotoviteli
starosta obce ústně.
Upravená část PD ZTI (přípojka kanalizace a vody) na rekonstrukci sociálního zázemí
multifunkčního areálu byla rozeslána emailem zastupitelům obce k odsouhlasení. Po
odsouhlasení bude zapracováno do úpravy celkové PD.

Komise životního prostředí – p. Kožený - omluven
Žádost A.K. o pokácení náletových dřevin (třešní) u domu s chráněnými byty
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost A. K. o pokácení náletových dřevin
(třešní) u domu s chráněnými byty. Cena stanovena na 300,-Kč/PRMs, povolení zajistí
Petr Kožený (předseda komise životního prostředí) do 15. 12. 2015.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Usnesení č. 23/7/2015 bylo schváleno.

Čer Stej
+
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Komise sociální, zdravotní, občanské záležitostii– p. Černík
- návštěva V.M. v lednu 2016 v Domově důchodců v Přelouči
- nesvítí světlo u J.P., blikají světla v Nákli
Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti

Zasedání bylo ukončeno v 00,15 hodin starostou obce.
Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti

Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Plán inventur
Zápis byl vyhotoven dne: 25.11.2015
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková

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

dne ………………………

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

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

Vysvětlivky hlasování:

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

