Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 13. 06. 2016 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 7 členů zastupitelstva
a to: Ing. Petr Blažek, Zdeněk Černík, Ludmila Fišarová, Bc. Antonín Kratochvíl, Bc. Petr
Kožený, Zdeněk Stejskal, Ing. Michaela Sukdoláková, což je 77,77% z celkového počtu
všech členů zastupitelstva.
Omluven: Michal Dvořáček, Bc. Zdeněk Kubín
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti: J. B., M. M.
Hosté: 0
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana
Zdeňka Černíka a pana Zdeňka Stejskala.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou
a ověřovateli zápisu pana Zdeňka Černíka a pana Zdeňka Stejskala.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 1/2/2016 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
Závěrečný účet obce Svinčany za rok 2015
Účetní závěrka obce Svinčany za rok 2015
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5) Rozpočtová opatření č. 1/S/2016 a č. 1/2016
6) Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
7) Dodatek č. 2/2016 k smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu
8) Veřejnoprávní smlouva Český svaz chovatelů
9) Smlouva o zřízení VB – služebnosti č. IP-12-2006953/VB/1
10) Rekonstrukce rybníka Beranka – jmenování komisí, zadávací dokumentace
11) Projektová dokumentace multifunkční sportoviště
12) Žádosti
13) Informace z jednání
14) Zprávy komisí
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje program zasedání.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 2/2/2016 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 13. 06. 2016
Na účtu vedeném u ČNB k 13. 06. 2016
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 13. 06. 2016
Pokladna k 13. 06. 2016
Celkem k 13. 06. 2016:
Plnění příjmů k 31. 05. 2016:
Plnění výdajů k 31. 05. 2016:

5 609 136,91 Kč
1 839 024,63 Kč
140, 84 Kč
41 551 Kč
7 489 853,38 Kč

3 184 777,55, tj. 41,17 RU (k upravenému rozpočtu)
1 973 225,40, tj. 14,45% RU

Uhrazeno:
-

revize hasicích přístrojů, hydrantů 5 386 Kč
odvoz kalů z ČOV 2 625,75Kč
vodné 371 Kč
doplatek elektrická energie 679 Kč
revize plynových spotřebičů, oprava kotle CHB 6 255 Kč
revize herních prvků 4 900 Kč
knihy Rozpočtová skladba 800 Kč
doplatek elektrická energie CHB 924 Kč
doplatek elektrická energie CHB 122 Kč
roční poplatky za program Evidence hrobů 1 185,80 Kč
voda OÚ 631 Kč
voda KD 932 Kč
voda CHB 9 002 Kč
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-

školení starosta 847 Kč
telefonní poplatky 1 580,27 Kč
etiketa „bioodpad“ 150 Kč
svoz odpadů 49 107 Kč
turistické vizitky, turistické deníky 2 750 Kč
osušky, polštáře – vítání občánků 3 017 Kč
čištění výtahu 3 751 Kč
pozvánky na vítání občánků 290 Kč
odpečované dny 1 588 Kč (přefakturace p. Fofoňkovi)
oprava veřejného osvětlení 11 728,41 Kč
servis sekací techniky 4 495 Kč
těžba dřeva v lese 3 133 Kč
telefonní poplatky 1 172,05 Kč
rozbor vody z ČOV 2 604 Kč
úprava projektové dokumentace multifunkční sportoviště 14 100 Kč
rekonstrukce požární nádrže Dolní Raškovice 159 891 Kč
hudba setkání seniorů 1 800 Kč
svoz odpadů 42 316 Kč
pročištění ucpané kanalizace, likvidace na ČOV 13 781 Kč
nebezpečný odpad 7 051 Kč
objemný odpad 9 119 Kč
pronájem mobilních WC 3 388 Kč
seminář účetní 250 Kč
předplatné časopisu pro knihovnu 671 Kč
odborná prohlídka výtahu 3 243 Kč
pojištění obecního majetku 15 287 Kč
telefonní poplatky
doplatek plyn KD 5 361,89 Kč
doplatek plyn OÚ 2 596,75 Kč
látka na židle KD 21 754 Kč

Diskuze: bez diskuze
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Závěrečný účet obce Svinčany za rok 2015
Zpracován Závěrečný účet obce za rok 2015, 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
za rok 2015, které se uskutečnilo 17. 11. 2015 (dílčí přezkoumání) a dne 17. 02. 2016
(konečné přezkoumání).
Výsledek hospodaření za rok 2015 je 2 873 737,04 (rozdíl mezi účty třídy 6xx a 5xx). Saldo
příjmů a výdajů za rok 2015 je 3 556 738,47 (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 11. 05. 2016 do 26. 05. 2016, jako příloha byl přiložen
výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2015. Závěrečný účet tvoří přílohu č. 3.
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Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany po projednání Závěrečného účtu obce Svinčany za rok
2015 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svinčany za rok 2015 uděluje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 3/2/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

4. Účetní závěrka obce Svinčany za rok 2015
Zastupitelům obce Svinčany byly předloženy podklady vztahující se ke schválení účetní
závěrky obce Svinčany za rok 2015 a byli seznámeni s jejich obsahem.
• Rozvaha k 31. 12. 2015
• Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
• Příloha k 31. 12. 2015
• Roční zpráva o provedení finančních kontrol za rok 2015
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
• Inventarizační zpráva za rok 2015
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje účetní závěrku obce Svinčany za rok 2015 – viz.
Protokol o schvalování účetní závěrky obce Svinčany za rok 2015, který je přílohou č. 4
tohoto zápisu.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 4/2/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0
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5. Rozpočtová opatření č. 1/S/2016 a č. 1/2016
Starosta obce předkládá na vědomí zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.1 /S/2016 ze dne
15. 03. 2016:
Paragraf Položka ÚZ
1032

2111

3723

2324

5512

2324

1032
6171

5169
5154

6402

5367

Popis
Příjmy
Výdaje
Podpora ostatních produkčních činností – příjmy
z poskytování služeb a výrobků
23 000,00
Sběr a svoz ostatních odpad – nekapitálové
příspěvky a náhrady
300,00
Požární ochrana – nekapitálové příspěvky a
náhrady
5 000,00
Podpora ostatních produkčních činností – nákup
ostatních služeb
15 000,00
Činnost místní správy – elektrická energie
11 000,00
Finanční vypořádání let minulých - finanční
vypořádání mezi obcemi
2 300,00

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. 1/S/2016 ze dne 15. 03. 2016 na vědomí.
Starosta obce předkládá na vědomí zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.2 /S/2016 ze dne
23. 05. 2016:
Paragraf Položka
4116
4116
3639
5011
3639
5011
3639
5031
3639
5031
3639
5032
3639
5032
8115

ÚZ
104513013
104113013
104513013
104113013
104513013
104113013
104513013
104113013

Popis
Úřad práce - VPP – podíl EU
Úřad práce - VPP – podíl SR
Úřad práce – platy zaměstnanců
Úřad práce – platy zaměstnanců
Úřad práce – sociální pojištění
Úřad práce – sociální pojištění
Úřad práce – zdravotní pojištění
Úřad práce – zdravotní pojištění
Změna stavu krát.prostředků na BÚ

Příjmy
Výdaje
63 804,13
13 646,87
23 638,76
5 056,02
5 909,69
1 264,00
2 127,48
455,05
39 000,00

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. 2/S/2016 ze dne 23. 05. 2016 na vědomí.
Předsedkyně finančního výboru předkládá rozpočtové opatření č. 1/2016:
Paragraf Položka ÚZ
4129
4222
3314
3745

5321
5169
8115

Popis
Ostatní neinv.přijaté transfery (dividenda SOP)
Investiční příspěvky od krajů (POV)
Činnosti knihovnické – nein.trans. cizím PO –
dotace Krajské knihovně
Péče o vzhled obce – nákup ostatních služeb
Změna stavu krát.prostředků na BÚ

Diskuze: bez diskuze
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Příjmy
Výdaje
55 584,00
100 000,00
10,00
5 000,00
150 574,00

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 5/2/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

6. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Předmětem smlouvy č. OŽPZ/16/22096 je účelové poskytnutí investiční dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Úprava schodiště kulturního domu
– zřízení bezbariérového vstupu.“ Dotace na realizaci akce se poskytuje ve výši 50%
ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2016, maximálně však ve výši 100 000
Kč. Poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 90 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami. Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování realizované akce nejpozději do 31. 12.
2016.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové investiční dotace v částce 100 000 Kč
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje (Program obnovy venkova) na akci
„Úprava schodiště kulturního domu - zřízení bezbariérového vstupu“, smlouva
č. OŽPZ/16/22096 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Výsledek hlasování: Pro: 7

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2/2016 bylo schváleno.
7. Dodatek č. 2/2016 k smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu
Na základě jednání s Kompostárnou BWM došlo ke snížení ceny za uložení biologicky
rozložitelného odpadu na cenu 375 Kč/t bez DPH. Cena je platná od 1. 4. 2016
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2/2016 k smlouvě č. 87/02 o odvozu odpadu a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Výsledek hlasování: Pro: 7

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7/2/2016 bylo schváleno.
8. Veřejnoprávní smlouva Český svaz chovatelů
Žádost Českého svazu chovatelů, Základní organizace Svinčany, o poskytnutí finanční
podpory z rozpočtu obce Svinčany na krytí nákladů na provoz výstavního areálu, pořádání
výstavy Svinčany 2016 a práci s mládeží. Požadovaná částka 10 000 Kč.
Diskuze: termín předložení vyúčtování do 30.11. 2016 (vzhledem k závěrkovým pracím)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na čestné ceny a poháry, ocenění mladých chovatelů, posuzování
vystavovaných zvířat, poskytnutá dotace činí částku 10 000 Kč a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Výsledek hlasování: Pro: 7

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/2/2016 bylo schváleno.
9. Smlouva o zřízení VB – služebnosti č. IP–12-2006953/VB/1
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena na základě plné moci společností VČE-montáže,
a.s., zastoupena na základě plné moci společností Godézie Česká Třebová s.r.o., předložila
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2006953/VB/1. Smlouva se
uzavírá za účelem umístění součásti distribuční soustavy podzemního vedení NN, ip-122006953 Svinčany-přípojka nn-K. na pozemcích p. č. 170 v k. ú. Svinčany a p. č. 929/1 PK
(zjednodušená evidence) v k.ú. Svinčany. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene
činí částku 20 000 Kč. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu č. IP-12-2006953/VB/1 byla schválena zastupitelstvem obce Svinčany
dne 29. 04. 2015, usnesením číslo 6/2/2015.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP -12-2006953/VB/1 za jednorázovou úplatu 20 000 Kč.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/2/2016 bylo schváleno.

10. Rekonstrukce rybníka Beranka – jmenování komisí, zadávací dokumentace
Jmenování obálkové a hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím
řízení na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce rybníku Beranka“:
Komise pro otevírání obálek s nabídkami – členové obálkové komise:
Ing. A. K.
Ing. P.K.
Zdeněk Stejskal
Bc. Petr Kožený
Zdeněk Černík
Komise pro otevírání obálek s nabídkami – náhradníci obálkové komise:
M. H.
Ing. P. K.
Ludmila Fišarová
Ing. Petr Blažek
Ing. Michaela Sukdoláková
Komise pro hodnocení nabídek – členové hodnotící komise:
Ing. A. K.
M. H.
Ing. P. K.
Zdeněk Stejskal
Bc. Petr Kožený

Komise pro hodnocení nabídek – náhradníci hodnotící komise:
Ing. P. K.
Ing. J. F.
Ing. P. B.
Ludmila Fišarová
Zdeněk Černík
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje kandidáty obálkové komise pro hodnocení
nabídek v zadávacím řízení na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce rybníku
Beranka“ :
- Ing. A. K.
- Ing. P. K.
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-

Zdeněk Stejskal
Bc. Petr Kožený
Zdeněk Černík

Náhradní kandidáti obálkové komise:
- M. H.
- Ing. P. K.
- Ludmila Fišarová
- Ing. Petr Blažek
- Ing. Michaela Sukdoláková
Členy komise pro hodnocení nabídek ve složení:
- Ing. A.K.
- M. H.
- Ing. P. K.
- Zdeněk Stejskal
- Bc. Petr Kožený

Náhradníci komise pro hodnocení nabídek ve složení:
- Ing. P. K.
- Ing. J. F.
- Ing. Petr Blažek
- Ludmila Fišarová
- Zdeněk Černík
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
O
+
O
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/2/2016 bylo schváleno.

Předložen návrh písemné Výzvy k podání cenové nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
včetně Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce rybníku Beranka.“
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje znění Výzvy k podání cenové nabídky a
k prokázání splnění kvalifikace včetně Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku
„Rekonstrukce rybníku Beranka.“
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 11/2/2016 bylo schváleno.
Diskuze:
Návrh firem, které budou obeslány předložením cenové nabídky do výběrového řízení na
„Rekonstrukci rybníku Beranka“, a to:
- POPR spol. s.r.o.
- INSTAV Hlinsko a.s.
- PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Předložen návrh Smlouvy o dílo „Rekonstrukce rybníku Beranka“.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje znění Smlouvy o dílo „Rekonstrukce rybníku
Beranka.“
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12/2/2016 bylo schváleno.
11. Projektová dokumentace multifunkční sportoviště
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany
multifunkčního sportoviště“.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

schvaluje

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

projektovou

Čer Stej
+
+

dokumentaci

„úprava

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 13/2/2016 bylo schváleno.
12. Žádosti
• Žádost Českého svazu chovatelů, ZO Svinčany o zapůjčení obecních pozemků
Český svaz chovatelů, základní organizace Svinčany, připravuje na 15. – 18. 9. 2016 tradiční
35. ročník chovatelské výstavy. Za tímto účelem žádá o zapůjčení pozemku ve dvoře
obecního úřadu, umístění poutačů před vchod do areálu, zapůjčení stanů 4 x 8 m a vyvěšení
obecních praporů na budovu úřadu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost Českého svazu chovatelů, základní
organizace Svinčany na zapůjčení pozemku ve dvoře obecního úřadu, umístění poutačů
před vchod do areálu, zapůjčení stanů 4 x 8 m a vyvěšení obecních praporů na budovu
úřadu.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 14/2/2016 bylo schváleno.
• L. P.
L. P. doručil dne 23. 03. 2016 (formou e-mailu) stažení žádosti o koupi pozemku
p. č. 102/20 v k. ú. Svinčany. Tento pozemek byl L. P. schválen k prodeji na zasedání
zastupitelstva obce Svinčany dne 15. 06. 2015 usnesením číslo 18/4/2015.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany ruší usnesení č. 18/4/2015 ze dne 15. 06. 2015.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15/2/2016 bylo schváleno.
• Žádost M. M. a T. R., o odprodej pozemku p. č. 102/20 v k. ú. Svinčany včetně
vyhotovení kupní smlouvy.
Záměr obce odprodat výše uvedený pozemek byla zveřejněna v době od 31. 08. 2011 do
16. 09. 2011. Cena za pozemek stanovena v částce 500Kč/m2, výměra pozemku 768 m2,
kupující dále uhradí náklady se sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je prodávající (dle odsouhlaseného záměru obce
odprodat pozemek).
Diskuze: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku p. č. 102/20 v k. ú. Svinčany,
o výměře 768 m2, M. M. a T. R. v ceně 500Kč/m2. Kupující dále uhradí náklady vzniklé
se sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí
nemovitostí je prodávající.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 16/2/2016 bylo schváleno.
• Žádost A.K., o pronájem sálu kulturního domu dne 25. 06. 2016
Pronájem sálu dne 25. 06. 2016 za účelem soukromé rodinné oslavy. Nájemné se
stanovuje v částce 500Kč/24 hodin. Převzetí a předání sálu si A. K. domluví se správcem
sálu paní Ludmilou Fišarovou.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu dne 25. 06. 2016
A.K. Nájemné stanoveno v částce 500 Kč/24 hodin.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17/2/2016 bylo schváleno.
• Žádost F. G. o nájem bytu v domě s chráněnými byty
Důvodem žádosti jsou rodinné důvody. Nyní žije ve společné domácnosti se synem.
Stanovisko ošetřujícího lékaře doloženo.
Diskuze:
Bude mu korespondenčně odpovězeno, že v současné době není volný byt v domě
s chráněnými byty. F. G. bude zařazen do pořadníku a v případě uvolnění bytu v domě
s chráněnými byty bude kontaktován.
Zastupitelstvo obce bere žádost F. G. na vědomí.
• Žádost J. K. o nájem bytu v domě s chráněnými byty
Důvodem žádosti jsou rodinné důvody a blízkost příbuzných. Stanovisko ošetřujícího
lékaře doloženo.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost J. K., na uzavření nájemní smlouvy
k bytu č. 1 v domě s chráněnými byty ve Svinčanech. Nájemní vztah bude uzavřen
na dobu 1 rok.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 18/2/2016 bylo schváleno.
• P. D. – doložení zdravotního stavu k žádosti o pronájem bytu v domě s chráněnými
byty
P. D. doložil potvrzení o zdravotním stavu.
Bude mu korespondenčně odpovězeno, že v současné době není volný byt v domě
s chráněnými byty. P. D. bude zařazen do pořadníku.
Zastupitelstvo obce bere žádost P. D. na vědomí.
• Žádost P. K., a I. S., o rezervaci a prodej pozemku p. č. 102/11 v k. ú. Svinčany
o výměře 1 044 m2
Pozemek p. č. 102/11 v k. ú. Svinčany má v současné době rezervován M. P.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje upřednostnění odprodeje pozemku p.č. 102/11 o
výměře 1 044 m2 v k.ú. Svinčany P. K. a I. S. v ceně 500Kč/m2. Kupující dále uhradí
náklady vzniklé se sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN. Poplatníkem
daně z nabytí nemovitostí je prodávající.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 19/2/2016 bylo schváleno.
• Žádost D. K. o zápůjčku bývalého hřiště v Horních Raškovicích
Dne 2. 7. 2016 se bude konat sraz WV Scirocco. Na bývalém hřišti by bylo umístěno
stanoviště se střelbou ze vzduchovky – zodpovědný zástupce M. K.
Diskuze: bez diskuze
Zastupitelstvo obce bere žádost D. K. na vědomí.
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• Žádost Domova pro seniory, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec, o pomoc při
financování sociálních služeb pro klienty, kteří mají trvalé bydliště ve Svinčanech
Žádost směřuje k příspěvku, který obec obdrží na každého občana ve formě příspěvku
z rozpočtového určení daní bez rozdílu, zda občan v obci bydlí či nikoliv.
Diskuze:
V případě, že se rozhodneme poskytnout příspěvek, tak jsou pouze dvě možnosti:
a) finační dar bez konkrétního určení na co bude použit – schvaluje zastupitelstvo obce
b) individuální dotace z rozpočtu obce – žadatel si musí podat žádost, která musí obsahovat
předepsané náležitosti, poté schválení v zastupitelstvu obce, sepsání veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo obce bere žádost Domova pro seniory na vědomí.
• Geometrický plán č. 339 – 42/2015, záměr obce odprodat nově vzniklý pozemek p. č.
143/15 k. ú. Svinčany o výměře 90 m2
Geometrický plán zajistili M. T. a K. T., kteří mají zájem odkoupit výše uvedený pozemek.
Pozemek p. č. 143/15 o výměře 90 m2 vznikl oddělením z pozemku p. č. 143/7 v k. ú.
Svinčany. K odprodeji pozemku bude nutné požádat stavební úřad Choltice o vydání souhlasu
s dělením pozemku. Kupní cena stanovena na částku 100Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje záměr odprodat pozemek p. č. 143/15 v k. ú.
Svinčany, o výměře 90 m2 za cenu 100Kč/ m2. Kupující dále uhradí náklady vzniklé se
sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí
nemovitostí je prodávající.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Výsledek hlasování: Pro: 7

Suk
+

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Proti: 0

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 20/2/2016 bylo schváleno.
• Sdělení M.Š. a P. Š.
M.Š. a P. Š.zaslali přehled termínů, kdy se v soukromém klubu budou konat soukromé akce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí sdělení M. Š. a P. Š.

• Žádost G., o pronájem sálu kulturního domu dne 26. 11. 2016
Pronájem sálu dne 26. 11. 2016 za účelem soukromé rodinné oslavy. Nájemné se
stanovuje v částce 1 500 Kč/24 hodin. Převzetí a předání sálu si nájemce domluví se
správcem sálu Ludmilou Fišarovou.
Diskuze: bez diskuze
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu dne 26. 11. 2016
paní G. Nájemné stanoveno v částce 1500Kč/24 hodin + 500,-Kč na úhradu nákladů
spojených s provozem.
Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 21/2/2016 bylo schváleno.

13. Informace z jednání
Svazek obcí Přeloučska
- předložen Závěrečný účet SO Přeloučska za rok 2015 včetně Zprávy z přezkoumání
hospodaření za rok 2015 – 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 2015.
-

byla provedena výplata dividend SO Přeloučska – obec obdržela částku 55 584Kč

Svazek obcí Podhůří Železných hor
- 6. 4. 2016 jednání výkonné rady PŽH – stav hospodaření, informace k POV,
zkvalitnění systému cyklotras, schválení smlouvy o dílo na poradenský servis,
aktuality ze Železnohorského regionu, aktuální dotační tituly, informace VaK Přelouč,
diskuze na téma školství, příprava cyklostezky Pardubice – Týnec (pí Burešová)
- předložen Závěrečný účet SO Podhůří Železných hor za rok 2015 včetně Zprávy
z přezkoumání hospodaření za rok 2015 – 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 2015.
Svazek obcí Heřmanoměstecko
- 14. 04. 2016 zasedání SO Heřmanoměstecko – informace o hospodaření svazku,
úhrada půjčky od MAS ŽR, informace o POV, dotace na úpravy veřejných
prostranství (Kostelec, Načešice, Úherčice, Vápenný Podol, Vyžice), výzva ke
spolupráci s IC Heřmanův Městec, uzavření smlouvy na poradenský servis, činnost
Městské policie HM, informace z MAS ŽR, grant PK 2016 – podpora budování
infrastruktury cestovního ruchu v Pce kraji
- předložen Závěrečný účet SO Heřmanoměstecko za rok 2015 včetně Zprávy
z přezkoumání hospodaření za rok 2015 – zveřejněno na úřední a úřední elektronické
desce
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí
Heřmanoměstecko včetně Zprávy z přezkoumání hospodaření za rok 2015.
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14. Zprávy komisí
Starosta – p. Kratochvíl
Ornamento s.r.o. (směrovky, zákaz podomního prodeje) – zhotovení do 30. 6. 2016
Koncedo s.r.o. – dotace pro rok 2016 nebyla přidělena a firmou Koncedo s.r.o. bylo nabídnuto
opětovné podání žádosti na rok 2017, a to zdarma.
Úřad práce – pracovníkem ÚP bylo sděleno, že žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací nebylo vyhověno a že je možné o uvedené
zaměstnance opětovně požádat po 3 měsících jejich evidence na ÚP. Z tohoto důvodu jsou
v současné době vykonávány práce na údržbě zeleně pracovníky na základě dohody
o provedení práce.
Tradice Železnohorského regionu 18. 06. 2016 od 14 hodin – záštitu nad akcí převzal hejtman
Pardubického kraje, dotace 5 000Kč, dílny keramika, šperky, dráteník, svíčkař, košíkář,
kovář, pedig, sklo a drát, ukázka řezání lipového dřeva, dřevosochání motorovou pilou, kapela
The Krabice revival band, ZUŠ Přelouč – Ohniváček, Plamen, Rošťák, Buď fit, zapálení
ohně, prezentace Spolku Deštník a MAS Železnohorský region, ohňostroj, moderátor,
prodejci, občerstvení, zajištěna elektřina, ozvučení + podium, kontejnery na odpad, voda.
Vstupné 40 Kč dospělí + 10 Kč děti, parkoviště zdarma.

Cenová nabídka na opravu místních komunikací Raškovice :
- SÚS Pardubického kraje 120 000 Kč bez DPH (celkem za obě cesty)
- Agrostav Pardubice 203 506 Kč bez DPH (rozhledna-les) + 153 269 Kč bez DPH
(300 m2 rozhledna - obec)
- bude prověřena možnost čerpání příspěvku z PŽH
Cenová nabídka na žaluzie a sítě proti hmyzu do domu s chráněnými byty:
- DOPOS Přelouč s.r.o. – celková cena 10 386 Kč (8 ks žaluzií, sítě proti hmyzu
4 x na chodbu, 1 x oprava síťování, 1 x byt)
Likvidace bývalé vodárny v Dolních Raškovicích – v případě likvidace bývalé vodárny je
nutné zajistit přesunutí rozvaděče elektrické energie k pergole (obslužný domek). Předběžná
cenová nabídka 30 000 Kč bez DPH od ELPO s.r.o.
Zastupitelstvo obce bere nabídku na vědomí.
Následně bude oslovena firma Agrostav a.s., za účelem zpracování cenové nabídky
na odstranění výše uvedené stavby.
Starosta osloví firmu B K N, s.r.o. za účelem zpracování cenové nabídky na zadání a výběr
dodavatele na zhotovení stavby zasíťování 8 RD Svinčany-střed.
Starosta předložil Nabídku společnosti KASE-stav s.r.o. na svoz biologického odpadu
(veřejné prostranství) včetně návrhu smlouvy.
Diskuze: kontejnery umístit k ČOV a na návsi v Dolních Raškovicích
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje nabídku společnosti KASE-stav s.r.o.
na odstranění biologického odpadu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
O

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

Usnesení č. 22/2/2016 bylo schváleno.
Stavební komise – p. Stejskal
• protokol z kontrolního dne 31. 5. 2016
• žulová dlažba – s firmou Agrostav a.s. dohodnuto, že po 5 letech od ukončení záruční
lhůty bude rybník vypuštěn a zkontrolován. Cena bude přepočtena dle skutečného
provedení díla. Byla doplněna jímka na čerpadlo, pro vypouštění vodní nádrže.
Poptána cena na pergolu k rybníku v Dolních Raškovicích i k domu s CHB ve
Svinčanech.
• termín dokončení obslužného domku u rybníka v Dolních Raškovicích bude posunut
do podzimních měsíců (říjen - listopad) vzhledem k nutnosti vykácení dřevin
(vegetační klid) - výběr dodavatele na zhotovení stavby obslužného domku (změna
vůči předložené nabídce Agrostavu a.s.)
Finanční výbor – pí Sukdoláková
Kontrolní zápisy:
• kontrola pokladní knihy v období od 1.1. do 31. 3. 2016 ze dne 11. 5. 2016
• kontrola vystavených objednávek, přijatých faktur a jejich úhrada za IV. čtvrtletí roku
2015 ze dne 20. 04. 2016
• zápis finančního výboru přiložen k zápisu
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí Zprávu z kontroly pokladní knihy
v období od 1. 1. do 31. 3. 2016 a Zprávu z kontroly vystavených objednávek, přijatých
faktur a jejich úhrady za IV. čtvrtletí roku 2015, kterou provedl finanční výbor.
Kontrolní výbor – p. Blažek
Kontrolní zápis:
• kontrola plnění usnesení ze dne 21. 12. 2015 a 14. 03. 2016.
• zápis kontrolního výboru přiložen k zápisu
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí Zprávu z kontroly z plnění usnesení ze dne
21. 12. 2015 a 14. 03. 2016.
Komise životního prostředí – p. Kožený
• přidat prvky do areálu Barborky
Komise sociální – p. Černík
• 8. 5. 2016 setkání seniorů – 30 účastníků
• 14. 5. 2016 svoz objemného a nebezpečného odpadu
• vítání občánků 28. 06. 2016 nebo 29. 06. 2016
Komise pro místní rozvoj – L. Fišarová
• koupit novou ledničku do sálu (min. 260l)
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• koupena látka na židle, čalounění nabídka za 80,-Kč/1židle
Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti

Zasedání bylo ukončeno v 22,05 hodin starostou obce. mise sociální, zdravotní, občanské záležitosti
Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Závěrečný účet obce Svinčany za rok 2015 včetně Zprávy z přezkoumání hospodaření
obce Svinčany za rok 2015
4. Protokol o schvalování účetní závěrky obce Svinčany za rok 2015
5. Zprávu z kontroly finanční výbor
6. Zpráva z kontroly kontrolní výbor
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 06. 2016
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková
Ověřovatelé: Zdeněk Černík: ................................................

Starosta:

dne ………………………

Zdeněk Stejskal: ................................................

dne ………………………

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

dne ………………………

Vysvětlivky hlasování:

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