Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 21. 12. 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:
Michal Dvořáček, Ludmila Fišarová, Bc. Petr Kožený, 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 Zdeňka Kubína.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli
zápisu pana Michala Dvořáčka a pana Zdeňka Kubína.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
O
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 1/8/2015 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)
5)
6)
7)

Zahájení
Zpráva o hospodaření obce
Rozpočtové opatření č. 6/2015
Rozpočtové provizorium na rok 2016
Dodatek č. 1/2016 k smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu
Stanovení odměn členů zastupitelstva obce pro rok 2016
Žádosti
1

8) Informace z jednání
9) 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. 2/8/2015 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 21. 12. 2015
Na účtu vedeném u ČNB k 21. 12. 2015
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 21. 12. 2015
Pokladna k 21. 12. 2015
Celkem k 21. 12. 2015:

4 145 995,75 Kč
1 565 106,43 Kč
200,84 Kč
26 534 Kč
5 737 837,02 Kč

Plnění příjmů:
Plnění výdajů:

7 326 054,21 Kč, tj. 89,97%
3 861 020,38 Kč, tj. 44,51%

Uhrazeno:
-

Zbývá uhradit:
-

spolufinancování společné akce „Studie proveditelnosti cyklotras na území
mikroregionu Podhůří Železných hor“ 3 385,86 Kč
předplatné věstníku Pardubického kraje 575 Kč
školení účetní 1 452 Kč
keramické výrobky pro vítání občánků 1 064,80 Kč
zveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele 363 Kč
spolufinancování akce „Úprava okolí hřbitova“ 315 547,70 Kč
telefonní poplatky a internet 2 716,74 Kč
3 ks přenosné radiostanice 9 075 Kč
svoz odpadů 41 920 Kč
úprava návsi včetně úpravy vodní nádrže v Dolních Raškovicích
232 256 Kč

zastřešení vstupu sportoviště 6 236 Kč
výkon služby osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany 3 000 Kč

Uhrazené zálohy na energie:
- elektrická energie 11 330 Kč

Diskuze:
Petr Blažek se ptá, zda se bude hradit zbytek zastřešení u sportovního areálu. Michal Dvořáček
zkontroloval, zda do zastřešení zatéká a zatéká v 5 místech (2x u hřebenu a 3x v místech, které jsou
2

opravované, kde již zatékalo), které označil oranžovým sprejem. Proplacení zbylé části se nebude
proplácet zatím z důvodu zatékání. O.K. bude starostou vyzván, aby závady odstranil.
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 6/2015
Starosta obce předkládá na vědomí zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 3/S/2015 ze dne
01. 12. 2015:
Paragraf Položka ÚZ
3722
6122
2341
6121

Popis
Komunální odpad – stroje, přístroje, zařízení
Vodní díla v zeměd. krajině – budovy, stavby

Příjmy

Výdaje
18 150,00
-18 150,00

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. 3/S/2015 ze dne 01. 12. 2015 na vědomí.
Předsedkyně finančního výboru tímto předkládá rozpočtové opatření č. 6/2015:
Paragraf Položka

2143

1111
1511
2111

3639
3639
2341
2341

2131
3111
5171
6121

3412
3412
3631
3631
3632
3632

5139
6121
5154
5171
5139
5169

3639

5329

5512
5512
5512
5512
6171
6171
6171
6171
6171

5137
5139
5156
5169
5011
5031
5032
5161
5171

6310

5163

ÚZ

Popis
Příjmy
Výdaje
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků
16 000,00
Daň z nemovitých věcí
63 000,00
Rozhledna – příjmy ze vstupného
1 000,00
Komunální služby – příjmy z pronájmu
pozemků
3 600,00
Komunální služby – příjmy z prodeje pozemků
- 3 600,00
Vodní díla – opravy a udržování
232 300,00
Vodní díla – budovy, haly, stavby
- 232 300,00
Sportoviště – nákup materiálu (trubky
1 200,00
odvodnění startovacích ploch)
Sportoviště – budovy, haly, stavby
- 1 200,00
Veřejné osvětlení – elektrická energie
5 000,00
Veřejné osvětlení – opravy a udržování
- 5 000,00
Pohřebnictví – nákup materiálu
-500,00
Pohřebnictví – nákup služeb
500,00
Komunální služby –neinvestiční transfery
svazkům obcí
2 902,30
Požární ochrana – drobný hmotný dlouhodobý
majetek
7 900,00
Požární ochrana – nákup materiálu
- 7 900,00
Požární ochrana – pohonné hmoty
800,00
Požární ochrana – nákup ostatních služeb
- 800,00
Činnost místní správy – platy zaměstnanců
8 800,00
Činnost místní správy – sociální pojištění
2 100,00
Činnost místní správy – zdravotní pojištění
800,00
Činnost místní správy – poštovní služby
500,00
Činnost místní správy – opravy a udržování
- 12 200,00
Obecné výdaje – služby peněžních ústavů
(bankovní poplatky)
2 000,00
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Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech

8115

75 097,70

Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/8/2015 bylo schváleno.

4. Rozpočtové provizorium na rok 2016
Na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákona
č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, projednalo
zastupitelstvo obce tato pravidla rozpočtového provizoria.
Obec Svinčany bude do schválení rozpočtu obce Svinčany pro rok 2016 hospodařit dle upraveného
konečného rozpočtu roku 2015 s tím, že v případě nutnosti budou propláceny mimo běžných
výdajů na zabezpečení provozu (např. plnění povinností z pracovněprávních vztahů, zálohy na
energie) i výdaje spojené s nedokončenými investičními akce obce a objednané práce v roce 2015,
příspěvky obcím a svazkům, ve kterých je obec členem, v případě nutnosti výdaje na pořízení
drobného dlouhodobého majetku a výdaje související s prodejem či nákupem pozemků, plnění
povinností z právních předpisů (vratky dotací), nutné opravy a údržba obecního majetku. Dále
budou propláceny neuhrazené došlé faktury z roku 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany rozpočtové provizorium na rok 2016:
Obec Svinčany bude do schválení rozpočtu obce Svinčany pro rok 2016 hospodařit dle
upraveného konečného rozpočtu roku 2015 s tím, že v případě nutnosti budou propláceny
mimo běžných výdajů na zabezpečení provozu (např. plnění povinností z pracovněprávních
vztahů, zálohy na energie) i výdaje spojené s nedokončenými investičními akce obce a
objednané práce v roce 2015, příspěvky obcím a svazkům, ve kterých je obec členem,
v případě nutnosti výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku a výdaje související
s prodejem či nákupem pozemků, plnění povinností z právních předpisů (vratky dotací),
nutné opravy a údržba obecního majetku. Dále budou propláceny neuhrazené došlé faktury
z roku 2015.

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

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

Usnesení č. 4/8/2015 bylo schváleno.
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5. Dodatek č. 1/2016 k smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu
- svoz KO bude prováděn s frekvencí 52 x ročně
- svoz bio v období duben – listopad s frekvencí 1 x 14 dní
Cena za svoz a odstranění komunální odpadu v roce 2016:
svoz odpadu = počet obyvatel + počet objektů k rekreaci x 288 Kč bez DPH
uložení odpadu = 698 Kč/tuna bez DPH + základní poplatek 500 Kč/tuna bez DPH
Odstranění bioodpadu: 498 Kč/tuna bez DPH, základní poplatek 0 Kč
Svoz nádob na odpad – obecní zařízení: 2 372 Kč bez DPH (2 x hřbitov, 1 x chráněné byty, 1 x OÚ)
Svoz vytříděných odpadů (sklo, plast, kovy, papír) počet obyvatel x 355 Kč bez DPH
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Dodatek č. 1/2016 k smlouvě č. 87/02 o odvozu
odpadu.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš
+

Čer Stej
O
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/8/2015 bylo schváleno.
6. Stanovení odměn členů zastupitelstva obce pro rok 2016
- dosavadní výše odměn:
- starosta
- místostarosta
- předsedové výborů a komisí

9 800 Kč
7 500 Kč
950 Kč

Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje výši
s účinností od 1. 1. 2016 takto:
- starosta
- místostarosta
- předsedové výborů a komisí
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Suk
+

Fiš
+

odměn členům zastupitelstva obce Svinčany
9 800 Kč
7 500 Kč
950 Kč

Čer Stej
O
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/8/2015 bylo schváleno.
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7. Žádosti
• I.K. – žádost o příspěvek na kulturní akce v částce 1 500 Kč na turnaj v šipkách dne 26. 12.
2015. Obec Svinčany spolupořadatel akce.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje proplacení cen na turnaj v šipkách v částce 1 500 Kč.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/8/2015 bylo schváleno.
• Žádost o pronájem kulturního domu za účelem konání Babských bálu a zapůjčení sálu za
účelem jejich nacvičování – žadatel I. S.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu I. S. ve dnech 9. 4. a 16. 4
na pořádání babského bálu. Pronájem dle sazebníku, Nácvik od 9. 1. do 2. 4. 2016 zdarma.

Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

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

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 0

• Žádost D. P. o nájem bytu v domě s chráněnými byty. Žadatelka má zájem o byt č. 17.
Diskuse: Žadatelka bude vyzvána k doložení zdravotních problémů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost D. P., na uzavření nájemní smlouvy k bytu č.
17 v domě s chráněnými byty ve Svinčanech.
Hlasování:
Kra Dvo
-

Bla
-

Kub
-

Suk
-

Fiš
-

Výsledek hlasování: Pro:0 Proti: 8

Čer Stej
O
-

Kož
-

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/8/2015 nebylo schváleno.
• Žádost J. K., o prodloužení pachtovní smlouvy
6

Diskuse:
Z důvodu pozemkových úprav navrhujeme neprodlužovat na více let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje prodloužení pachtovní smlouvy mezi obcí Svinčany a
J. K. na dobu určitou 1 rok tj. do 31.12.2016.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro:8 Proti: 0

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/8/2015 bylo schváleno.
• Žádost M. K., o pronájem sálu KD za účelem konání turnaje ve stolním tenise dne 23. 01.
2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost o pronájem kulturního domu
dne 23. 1. 2016 za částku 1 000,- Kč.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11/8/2015 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
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2013918/VB/01 za
jednorázovou úplatu 10 000,- Kč.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0

Čer Stej Kož
O
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 12/8/2015 bylo schváleno.
• Žádost a prohlášení společnosti Patrias, spol. s.r.o., k odstranění protihlukové zábrany mezi
restaurací a sálem KD
Diskuse:
Zábrana bude odstraněna. Pokud bude hostinec chtít používat sál KD, bude muset písemně požádat
o pronájem sálu.
Zábranu odstraní Zdeněk Kubín. Kopie prohlášení bude uložena u p. Kubína.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odstranění protihlukové zábrany mezi restaurací a
sálem KD Svinčany.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Suk
+

Fiš
+

Proti: 0

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 13/8/2015 bylo schváleno.

8. Informace z jednání
- dne 2. 12. 2015 se uskutečnilo v Turkovicích zasedání SO PŽH, odsouhlasili se
stejné členské příspěvky jako doposud. V Turkovicích ceny za svoz odpadu 700,/osoba a 100Kč/měsíčně vodné na osobu! Sleva při úhradě poplatků včas 200,Kč/osobu. Návrh cyklotras – do března náměty na cyklotrasy, obnovu cedulí atd.
- zpracována požární dokumentace (odstraněny nedostatky zjištěné kontrolou
HZS Pce kraje). Budou vyvěšeny nové evakuační a požární plány. Samolepka na
vrata hasičské garáže.
- cenová nabídka mapové aplikace Geosense – celková částka 22 700,-Kč bez
DPH, v rozpočtu plánována tato investice
- převedení záchodů v areálu rozhledny Barborka - bude řešeno SO PŽH v prvním
čtvrtletí 2016
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje nákup aplikace Geosense mapového portálu dle
zaslané nabídky od společnosti GAP Pardubice, s. r. o. v celkové částce 22 700,-Kč bez DPH.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Výsledek hlasování: Pro: 8

Suk
+

Fiš
+

Proti: 0

Čer Stej
O
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 14/8/2015 bylo schváleno.

-

cenová nabídka firmy Agrostav Pardubice a.s. na zatrubnění odtoka z nádrže na
návsi v Dolních Raškovicích. Nabídnutá cena od firmy Agrostav je v částce
113 913,03 Kč. Bude svolán kontrolní den se zástupci dodavatele a stavebního
dozoru, zde budou probrány podrobnosti ohledně zatrubnění a bude zapsáno do
stavebního deníku. Termín kontrolního dne bude svolán druhý týden v lednu.

9. Zprávy komisí
Starosta – p. Kratochvíl- dne 02. 01. 2016 (sobota) od 13 hodin proběhne ve Svinčanech Tříkrálová
sbírka. Bude dopředu vyhlášeno.
Místostarosta – p. Dvořáček
Projekty 2016 – bezbariérový vstup do KD, tenisová/horolezecká stěna u sportoviště
z tvarovek)
Budou přemístěny kontejnery na hřbitově – zajistí J. P.
Komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport – p. Kubín
Vyčištěna čistička.
7.5.2015 první soutěž hasičského sportu pardubické ligy – zajištění mobilních toalet požádáno obec
(pronájem toalet).
Odvodnění od hasičských základen – drenáž.
KD – kapal radiátor – závada odstraněna.
Manipulace se stolama – bude uvažováno o jiné možnosti uložení, aby se neničili.
Přidání herních prvků na budoucí upravenou náves u nádrže v Dolních Raškovicích (zvířata na
pružinách, houpačka, prolézačka) – bez námitek
Stavební komise – p. Stejskal
Náves Dolní Raškovice - prohrabáno 150 m, vybrány panely, vykácené dříví - občané Raškovic
budou informováni o možnosti zakoupení dříví za 500,- Kč/PRMs. Koordinátor Zdeněk Stejskal.
Kontrolní výbor – p. Blažek
Kontrolní zápis – kontrola plnění zápisu 6 a 7/2015. Bude přiloženo k zápisu.
Byly rozporovány závady z kontrolního zápisu – nejedná se o závady ze strany obce, ale pouze, že
body zatím nejsou vyřízené ale ne z důvodu nečinnosti obce.
Čistění u dubu provedeno zaměstnanci OÚ – zaměstnanci budou nadále čistit až ke křížku.
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Komise životního prostředí – p. Kožený
V. K. nechce žádné peníze za vykácené dřevo uhradit.
Převedení záchodů v areálu rozhledny Barborka – viz informace z jednání – starosta obce.
Herní prvky, cedule v dezolátním stavu, bude potřeba na sezónu připravit pracovníky OÚ. Bude
domluveno s JSDH vysekání u rozhledny Barborka.
Vysoká skála – dočištění zajišťuje Petr Kožený. Bude upravena stezka a informační cedule.
Informační cedule – 120,-Kč/cedule. Na ukázku bude k nahlédnutí na OÚ. Bude dohodnuta
konečná verze.
Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti

Zasedání bylo ukončeno v 20,52 hodin starostou obce.
Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti

Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Protokol o kontrole
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2015
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková

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

dne ………………………

Bc. Zdeněk Kubín:................................................ dne ………………………
Starosta:

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

Vysvětlivky hlasování:

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

