Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 26. 10. 2016 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce Bc. Antonínem Kratochvílem.
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno 6 členů zastupitelstva
a to: Ing. Petr Blažek, Zdeněk Černík, Ludmila Fišarová, Bc. Antonín Kratochvíl, Bc. Petr
Kožený, Zdeněk Stejskal, což je 66,66 % z celkového počtu všech členů zastupitelstva.
Omluven: Michal Dvořáček, Ing. Michaela Sukdoláková, Bc. Zdeněk Kubín – hlášen pozdní
příchod v 19,00 hodin.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti: 0
Hosté: 0
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelem paní Fišarovou Ludmilu a ověřovateli zápisu pana Zdeňka
Černíka a pana Zdeňka Stejskala.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Ludmilu
a ověřovateli zápisu pana Zdeňka Černíka a pana Zdeňka Stejskala.
Hlasování:
Kra Dvo
+
0

Bla
+

Kub
0

Suk
0

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 1/5/2016 bylo schváleno.

Fišarovou

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
Rozpočtová opatření č. 3/2016 a 3/S/2016
Rozpočtový výhled - aktualizace
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5)
6)
7)
8)
9)

Plán inventarizace pro rok 2016
Revokace usnesení č. 19/2/2016
Žádosti
Informace z jednání
Zprávy komisí

Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje program zasedání.
Hlasování:
Kra Dvo
+
0

Bla
+

Kub
0

Suk
0

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 2/5/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

2. Zpráva o hospodaření obce
Zprávu předkládá starosta obce.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 25. 10. 2016
Na účtu vedeném u ČNB k 25. 10. 2016
Na účtu vedeném u ČNB (dotace) k 25. 10. 2016
Pokladna k 25. 10. 2016
Celkem k 25. 10. 2016:
Plnění příjmů k 30. 09. 2016:
Plnění výdajů k 30. 09. 2016:
Financování k 30. 09. 2016:
Náklady k 30. 09. 2016:
Výnosy k 30. 09. 2016:

7 418 544,55 Kč
1 897 910,23
100, 84 Kč
47 687 Kč
9 364 242,62 Kč

6 682 269,39 Kč, tj. 84,40 RU (k upravenému rozpočtu)
3 841 139,60 Kč, tj. 28,02% RU (k upravenému rozpočtu)
- 2 841 129,79 Kč
2 716 775,05 Kč
6 379 292,37 Kč

Prodán pozemek:
- p. č. 102/ 12 v k. ú. Svinčany v ceně 411 000 Kč
Uhrazeno:
-

zadavatelská činnost BKN 18 150 Kč
telefonní poplatky a internet 4 095,52 Kč (za 2 měsíce)
poradenská činnost 1 500 Kč (účetnictví)
školení účetní 1 650 Kč
svoz komunálních odpadů 86 095 Kč (za 2 měsíce)
pronájem chemických WC (memoriál) 4 114 Kč
certifikáty CzP účetní 674, 38 Kč
odborná prohlídka výtahu 3 243 Kč
vodné hasičská zbrojnice 388 Kč
přemístění elektroměru Dolní Raškovice 31 020,77 Kč
vodné OÚ 626 Kč
vodné kulturní dům 1 317 Kč
vodné chráněné byty 10 551 Kč
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- oprava silnice Horní Raškovice 59 290 Kč
- objemný odpad 7 891 Kč
- nebezpečný odpad 3 639 Kč
- vytýčení pozemků „bývalé hřiště“ 9 680 Kč
- oprava silnice Horní Raškovice 58 685 Kč
- oprava kotle úřad 953 Kč
- úprava projektové dokumentace Multifunkční areál 7 000 Kč
- rozbor vody ČOV 2 604 Kč
- refundace mzdy volby 483 Kč
- daň z nabytí nemovitých věcí 33 784 Kč
Diskuze: bez diskuze
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2016
Starosta obce předkládá rozpočtové opatření č. 3/2016 vypracované předsedkyní finančního
výboru:
Paragraf Položka ÚZ

3639
1014
3633
3639
3639
3745
4354
6115
6115
6115
6115
6115
6115
6115
6171
6171

4111 98193
3111
5169
5909
5169
5362
5021
5021
5021 98193
5029 98193
98193
5039
5139 98193
5173 98193
5175 98193
5901 98193
5137
5169
8115

Popis
Příjmy
Výdaje
Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy SR– VOLBY
31 900,00
Komunální služby – příjmy z prodeje pozemků 1 527 200,00
Veterinární správa – nákup služeb
9 000,00
Inženýrské sítě – ostatní neinv. výdaje
5 000,00
Komunální služby – nákup služeb
15 000,00
Komunální služby – platby daní a poplatků SR
30 000,00
Péče o vzhled obce – ostatní osobní výdaje
10 000,00
Chráněné bydlení - ostatní osobní výdaje
5 000,00
Volby do zastupitelstev ÚSC – ostat.osobní
výdaje
14 493,00
Volby do zastupitelstev ÚSC – refundace mzdy
360,00
Volby do zastupitelstev ÚSC – refundace
123,00
pojistného
Volby do zastupitelstev ÚSC – materiál
647,00
Volby do zastupitelstev ÚSC – cestovné
253,00
Volby do zastupitelstev ÚSC – občerstvení
1 680,00
Volby do zastupitelstev ÚSC – rezerva
13 444,00
Místní správa – drobný majetek - počítač
30 000,00
Místní správa – služby (PENB)
20 000,00
Změna stavu krátk. prostředků na BÚ
1 404 100,00

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.
Hlasování:
Kra Dvo
+
0

Bla
+

Kub
0

Suk
0

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 3/5/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0
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Starosta obce předkládá na vědomí zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 3 /S/2016
ze dne 15. 09. 2016:
Paragraf Položka ÚZ
1361
3429

2111

3429
4354

2112
2324

3745
6115
6115

5021
5139 98193
5173 98193

Popis
Správní poplatky
Zájmová činnost – příjmy ze služeb a výrobků
(rozhledna vstupné)
Zájmová činnost – příjmy z prodeje výrobků
(rozhledna prodej zboží)
Chráněné bydlení – nekap.příspěvky a náhrady
Péče o vzhled obce – ostatní osobní výdaje
(dohody sekání)
Volby do zastupitelstev ÚSC – materiál
Volby do zastupitelstev ÚSC – cestovné

Příjmy
Výdaje
5 900,00
- 3000,00
3 000,00
2 000,00
5 000,00
700,00
200,00

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtové opatření č. 3/S/2016 ze dne 15. 09. 2016 na vědomí.

4. Rozpočtový výhled - aktualizace
S ohledem na potřeby obce navrhla předsedkyně finančního výboru provést aktualizaci
rozpočtového výhledu na rok 2016 – 2019 a v návaznosti na §3 Zákona č. 477/2008 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění – viz příloha.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu pro rok 2016 –
2019.
Hlasování:
Kra Dvo
+
0

Bla
+

Kub
0

Suk
0

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 4/5/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

5. Plán inventarizace pro rok 2016
Starosta obce vydal Plán inventur pro rok 2016. Do 19. 12. 2016 by měly všechny odpovědné
osoby za majetek připravit podklady pro inventarizaci. Fyzická inventura bude provedena od
01. 01. 2017 do 30. 01. 2017. Inventurní soupis bude vyhotoven do 31. 01. 2017. Pro školení
členů inventarizační komise se uskuteční dne 30. 11. 2016 od 17 hodin na OÚ.
Inventarizační komise ve složení – Ludmila Fišarová, Bc. Petr Kožený, Radka Nekvapilová a
předseda inventarizační komise Bc. Zdeněk Kubín.

Diskuze: bez diskuze
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Plán inventur pro rok 2016 včetně složení
inventarizační komise; předseda Bc. Zdeněk Kubín, členové Ludmila Fišarová, Bc. Petr
Kožený a Radka Nekvapilová.
Hlasování:
Kra Dvo
+
0

Bla
+

Kub
0

Suk
0

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 5/5/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

6. Revokace usnesení č. 19/2/2016
Dne 13. 06. 2016 usnesením č. 19/2/2016 byl schválen odprodej pozemku p. č. 102/11 v k. ú.
Svinčany P.K. a I. S. Dne 06. 10. 2016 doručeno odstoupení od kupní smlouvy na výše
uvedený pozemek z důvodu neposkytnutí finančních prostředků na jeho koupi.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany ruší usnesení č. 19/2/2016 ze dne 13. 06. 2016.
Hlasování:
Kra Dvo
+
0

Bla
+

Kub
0

Suk
0

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 6/5/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

7. Žádosti
• Žádost Sboru dobrovolných hasičů Svinčany o finanční podporu z rozpočtu obce
Svinčany na nákup sportovního vybavení a cen do soutěží SDH Svinčany
Zakoupené prostředky z projektu budou využity pro sportovní činnost členů SDH Svinčany a
pro nákup cen do pořádaných soutěží. Důvodem žádosti je omezený příjem finančních
prostředků jednotkám dobrovolných hasičů a podpora kulturního a sportovního života v obci
Svinčany. Požadovaná výše podpory 10 000 Kč. Předložený rozpočet na nákup cen do soutěží
5 000 Kč, rozpočet na nákup sportovního vybavení 15 000 Kč.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na nákup sportovního vybavení Sboru dobrovolných hasičů
Svinčany. Poskytnutá dotace činí částku 10 000 Kč a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
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Hlasování:
Kra Dvo
+
0

Bla
+

Kub
0

Suk
0

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 7/5/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

• Žádost P.B. a V.B., o prodej pozemku p. č. 102/16 v k. ú. Svinčany o výměře 970 m2
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku p.č. 102/16 o výměře 970 m2
v k.ú. Svinčany P. B. a V. B., 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 do doby nabytí účinnosti zákona č. 254/2016 prodávající. V případě,
že kupní smlouva bude realizována po nabytí účinnosti zákona č. 254/2016, je
poplatníkem daně z nabytí nemovitostí nabyvatel.
Hlasování:
Kra Dvo
+
0

Bla
+

Kub
0

Suk
0

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Usnesení č. 8/5/2016 bylo schváleno.

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

• Žádost J. Z., o odprodej pozemku p. č. 102/13 v k. ú. Svinčany o výměře 1058 m2
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku p.č. 102/13 o výměře 1058 m2
v k.ú. Svinčany J. Z., 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 do doby nabytí účinnosti zákona č. 254/2016 prodávající. V případě, že
kupní smlouva bude realizována po nabytí účinnosti zákona č. 254/2016, je poplatníkem
daně z nabytí nemovitostí nabyvatel.
Hlasování:
Kra Dvo
+
0

Bla
+

Kub
0

Suk
0

Fiš
+

Čer Stej
+
+

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 9/5/2016 bylo schváleno.

Kož
+

Zdržel se: 0

• Žádost J. R. a P. R., o odprodej pozemku p. č. 102/10 v k. ú. Svinčany o výměře 1370
m2
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Diskuze:
Zastupitelstvo obce schválilo úhradu pozemku p.č. 102/10 do 60 dnů od podpisu
smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku p.č. 102/10 o výměře 1370 m2
v k.ú. Svinčany J. R. a P. 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 do doby nabytí účinnosti zákona č. 254/2016 prodávající. V případě, že
kupní smlouva bude realizována po nabytí účinnosti zákona č. 254/2016, je poplatníkem
daně z nabytí nemovitostí nabyvatel.
Hlasování:
Kra Dvo
+
0

Bla
+

Kub
0

Suk
0

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Usnesení č. 10/5/2016 bylo schváleno.

Čer Stej
+
+

Kož
+

Zdržel se: 0

• Žádost L.S.; O.N.; P.N.;M.N., o odprodej pozemku stp. č. 41/2 o výměře 139 m2
v k. ú. Raškovice u Přelouče.
Záměr obce odprodat tento pozemek byl zveřejněn na úřední desce a úřední elektronické
desce v době od 01. 09. 2016 do 19. 09. 2016. Tento pozemek je zastavěn stavbou
ve vlastnictví žadatelů. Kupní cena stanovena na částku 100 Kč/ m2, kupující dále uhradí
náklady vzniklé se sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku stp.č. 41/2 v k. ú. Raškovice
u Přelouče, o výměře 139 m2 L. S., P. N., O. N. a M. N. , v ceně 100 Kč/m2. Kupující dále
uhradí náklady vzniklé se sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je do doby nabytí účinnosti zákona č. 254/2016
prodávající. V případě, že kupní smlouva bude realizována po nabytí účinnosti zákona
č. 254/2016, je poplatníkem daně z nabytí nemovitostí nabyvatel.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
0
+
0
0
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/5/2016 bylo schváleno.
• Žádost A.S., o odprodej pozemku p. č. 404/4 o výměře 22 m2 a pozemku p. č. 404/2 o
výměře 70 m2, oba v k. ú. Raškovice u Přelouče.
Záměr obce odprodat tento pozemek byl zveřejněn na úřední desce a úřední elektronické
desce v době od 01. 09. 2016 do 19. 09. 2016. Tento pozemek je zastavěn stavbou
ve vlastnictví žadatelky. Kupní cena stanovena na částku 100 Kč/ m2, kupující dále uhradí
náklady vzniklé se sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.
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Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku p.č. 404/2 v k. ú. Raškovice
u Přelouče, o výměře 70 m2 a pozemek p. č. 404/4 o výměře 22 m2 v k. ú. Raškovice
u Přelouče za cenu 100 Kč/m2 A.S. Kupující dále uhradí náklady vzniklé se sepsáním
kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je do
doby nabytí účinnosti zákona č. 254/2016 prodávající. V případě, že kupní smlouva
bude realizována po nabytí účinnosti zákona č. 254/2016, je poplatníkem daně z nabytí
nemovitostí nabyvatel.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
0
+
0
0
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/5/2016 bylo schváleno.
• Žádost M.M.; J.M.; P. D. a V. M. , o odprodej pozemku stp. č. 44/2 o výměře 114 m2
a pozemku p. č. 377/2 o výměře 127 m2, oba v k. ú. Raškovice u Přelouče.
Záměr obce odprodat tento pozemek byl zveřejněn na úřední desce a úřední elektronické
desce v době od 01. 09. 2016 do 16. 09. 2016. Tento pozemek je zastavěn stavbou
ve vlastnictví žadatelů. Kupní cena stanovena na částku 100 Kč/ m2, kupující dále uhradí
náklady vzniklé se sepsáním kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku stp.č. 44/2 o výměře 114 m2
a pozemku p.č. 377/2 o výměře 127 m2, oba v k. ú. Raškovice u Přelouče v ceně 100
Kč/m2, J. M., M. M., P. D. a V. M. Kupující dále uhradí náklady vzniklé se sepsáním
kupní smlouvy a poplatek za vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je do
doby nabytí účinnosti zákona č. 254/2016 prodávající. V případě, že kupní smlouva
bude realizována po nabytí účinnosti zákona č. 254/2016, je poplatníkem daně z nabytí
nemovitostí nabyvatel.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
+
0
+
0
0
Výsledek hlasování: Pro: 6

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

Usnesení č. 13/5/2016 bylo schváleno.
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• Žádost Ing. A. V., na pronájem kulturního domu dne 19. 05. -21. 5. 2017 za účelem
soukromé společenské akce
Diskuze: předání a převzetí sálu si Ing. A. V. domluví se správcem sálu paní Ludmilou
Fišarovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu Ing. A. V., ve dnech
19. 05. 2017 – 21. 05. 2017. Pronájem sálu se stanovuje v částce 500 Kč/24 hodin.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
0
+
0
0
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/5/2016 bylo schváleno.
Příchod zastupitele pana Zdeňka Kubína – 18,55 hod.
• Žádost Servis VB s.r.o., Lukavička 181, Slatiňany, o uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemen číslo IV- 12- 2013918/VB/1, Svinčany – knn- K.
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená na základě plné moci společností SIGNALBAU
a.s., zastoupena na základě plné moci společností Servis VB s.r.o., předložila Smlouvu
o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2013918/VB/1, Svinčany –knn- K. Smlouva se
uzavírá za účelem umístění součástí distribuční soustavy – kabelového vedení NN 1 kV
a pojistkové skříně SV 201 na pozemcích p. č. 929/3 a 987 v k. ú. Svinčany. Jednorázová
úplata za zřízení věcného břemene činí částku 10 000 Kč. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení VB – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu, č. IV-12-1013918/VB/1 byla
schválena ZO Svinčany dne 21. 12. 2015, usnesením číslo 12/8/2015.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-2013918/VB/1, Svinčany – knn – K., za jednorázovou úplatu 10 000 Kč.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
0
+
+
0
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/5/2016 bylo schváleno.
• Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-2015171/VB/01, název stavby:Horní Raškovice –knnL.
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena na základě plné mocí 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-12-2015171/VB/01, název stavby: Horní
Raškovice –knn-L. Věcné břemene by bylo zřízeno na pozemku p.č . 404/14, p. č. 231/1,
p. č. 425 a p. č. 186/12, všechny v k.ú. Raškovice u Přelouče. Věcné břemeno se zřizuje za
účelem umístění nového kabelového vedení NN. Na pozemku p.č. 325/3 bude ze stávající
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skříně SS100 vedeno nové kabelové vedení NN, které bude ukončeno do nového pojistkového
pilíře SS100, umístěného na pozemku p. č. 186/9 v k. ú. Raškovice u Přelouče. Výše
jednorázové náhrady VB se sjednává ve výši 1 000 Kč.
Diskuze:
Firmě bude zaslána odpověď, že Obec Svinčany požaduje za zřízení věcného břemene částku
ve výši 1000 Kč/bm.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122015171/VB/1, Horní Raškovice – knn – L., za úplatu 1 000 Kč.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
0
0
Výsledek hlasování: Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/5/2016 nebylo přijato.
• Žádost K. U. a V. U., o opravu obecního chodníku a vjezdu k pozemku p. č. 149
v k. ú. Svinčany
Diskuze:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo opravu vjezdu u domu čp. 102 v r. 2017, stávající chodník
mezi č.p. 140 a č.p. 102 bude zdemontován a nahrazen travním porostem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost na opravu obecního chodníku a vjezdu
k pozemku p. č. 149 v k. ú. Svinčany.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
0
0
Výsledek hlasování: Pro: 0

Fiš Čer Stej Kož
Proti: 7
Zdržel se: 0

Usnesení č. 17/5/2016 nebylo přijato.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje opravu vjezdu, demontáž stávajícího chodníku
a následné nahrazení travním porostem.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
0
+
+
0
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/2016 bylo schváleno.
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• Stížnost nájemníků bytového domu Svinčany č.p. 6
Pan Černík dohodne s nájemníky termín schůzky za účelem řešení stížnosti a chodu
bytového domu. Schůzky se zúčastní všichni zastupitelé obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stížnost nájemníků bytového domu č. p. 6.
8. Informace z jednání
Svazek obcí Podhůří Železných hor
- 21. 09. 2016 jednání výkonné rady PŽH – informace o hospodaření svazku, seznámení
s postupem realizace akce Zkvalitnění systému cyklotras, příprava akcí PŽH na rok
2017, aktuality ze Železnohorského regionu, informace od spolupracujících složek,
informace z obcí.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí informace z jednání Svazku obcí Podhůří
Železných hor.
Svazek obcí Heřmanoměstecko
- 29. 09. 2016 zasedání SO Heřmanoměstecko – prezentace firmy BONUS CARD,
s.r.o., informace o hospodaření svazku, kontrola realizace akce Úprava veřejných
prostranství, dotační tituly, informace k novému zákonu o zadávání veřejných
zakázek, POV 2017, informace z MAS Železnohorský region, informace z obcí.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí informace z jednání Svazku obcí
Heřmanoměstecko.
Ukládání odpadu na lesním pozemku
Ing. J. Š. žádá o součinnost při zjištění původce odpadu na pozemku p. č. 140/3
v k. ú. Raškovice u Přelouče, který je v jejím vlastnictví.

Dědictví
Po zemřelém J. N., zůstal nezaopatřený pes. Dne 25. 10.2016 odchycen a umístěn do útulku
v Heřmanově Městci. Předpokládané náklady činí 3 000 Kč měsíčně. V této věci bude
obeslán notář, který vyřizuje dědické řízení a náklady budou přihlášeny do dědictví.
Nabídka na uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb – nádob na použitý jedlý olej
Zaslán návrh smlouvy pro získání nádob pro svoz přepálených olejů z obce. Jedná se
o nádoby o objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje od obyvatel, včetně zajištění
dostatečné frekvence vývozu a manipulace s odleženým olejem.
Diskuze:
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavřít smlouvu se změnou pol.V., bod 7 takto:
Provozovatel je povinen zabezpečit sběrné nádoby proti poškození či zcizení. Původní pol.
V., bod 7 vypustit v plném rozsahu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje umístění sběrných nádob o objemu 240 l
pro sběr použitého jedlého oleje a zajištění dostatečné frekvence vývozu a manipulace
s odloženým jedlým olejem a tukem rostlinného původu z domácností a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy.
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Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
0
+
+
0
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/5/2016 bylo schváleno.
Změna v likvidaci dřevního odpadu EKOPALIVA VENRO, s.r.o.
Z důvodu klesající ceny za odběr dřevní štěpky, bude odvoz a likvidace dřevního odpadu
zpoplatněna. Odvoz 1 kontejneru větví 1 120 Kč, odvoz 1 soupravy větví 1 520 Kč. Odvoz 1
kontejneru objemného odpadu (dřevo, nábytek, palety) 1 120 Kč, odvoz 1 soupravy
objemného odpadu (dřevo, nábytek, palety) 1 520 Kč. V ceně je zahrnuta doprava,
manipulace s odpadem, nakládka, vykládka a likvidace odpadu. Odvozy budou prováděny na
základě objednávky nebo smlouvy.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí informace zaslané firmou EKOPALIVA
VENRO, s.r.o.
Nabídka na zpracování Průkazu energetické náročnosti budov - dle požadavků z minulého
zasedání zastupitelstva obce byly obeslány následující firmy s žádostí o vypracování cenové
nabídky PENB:
1. Ing.Miroslav Kratochvíl, Pardubice: objekt čp. 6 v částce 14 000 Kč, KD v částce
11 000 Kč. Nutné dodat potřebné podklady, zejména projektovou dokumentaci
(půdorysy, řezy).
2. Jiří Urban, Chrudim: objekt čp. 6 v částce 12 000 Kč s DPH, kulturní dům 11 000 Kč
s DPH. V ceně zamření, doprava, průkaz PENB. Termín zhotovení dle dohody.
3. Ing. Tomáš Jadrníček, Přelouč: objekt čp. 6 v částce 10 890 Kč včetně DPH, kulturní
dům v částce 8 470 Kč. Průkazy zpracovány dle Vyhlášky 78/2013 Sb. v počtu 3 paré.
Termín zhotovení dle dohody. Cena je stanovena pouze za provedení PENB za
předpokladu předání kompletní projektové dokumentace všech částí. Pokud od budov
podklady nejsou, nebo jsou částečné, bude u každého konkrétního objektu předem
domluvena a odsouhlasena cena za zajištění potřebných podkladů, zaměření objektu,
případně vypracování pasportu budovy. U KD, kde není projektová dokumentace, tak
vypracování potřebných podkladů v ceně 1 500 Kč.
4. Lea Nečasová (viz nabídka minulé zasedání ZO) – objekt čp. 6 v částce 8 199 Kč,
kulturní dům 6 999 Kč, počet paré 2 ks. Cena zahrnuje příjezd technika, kontrolu a
vyměření objektů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje dodavatele na zhotovení PENB Ing. Tomáše
Jadrníčka, Přelouč.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk Fiš Čer Stej Kož
+
0
+
+
0
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/5/2016 bylo schváleno.
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9. Zprávy komisí
Starosta – p. Kratochvíl
- prodloužení svozu bioodpadu do 24. 11. 2016
- od 02. 11. 2016 do 15. 11. 2016 bude na OÚ Svinčany vyložen k veřejnému
nahlédnutí katastrální operát, který byl přepracován na digitalizovanou katastrální
mapu pro katastrální území Svinčany (dne 2. 11. 2016 od 15 do 16 hodin přítomen
zaměstnanec Katastrálního úřadu), informace zveřejněna na úředních deskách
- zvýšený výskyt holubů v kostele – nutné zatěsnění střechy – p. Černík se zeptá
pokrývače na případnou opravu
- vánoční strom – domluven s p. M. S.
- nákup světel na vánoční stromek – p. R.N.
- rybník Dolní Raškovice – auto vjelo do rybníku, zatím neznámý majitel
- bude dohodnuta schůzka s p. Kindlem ohledně prohlídky stromů v obci
- obecní les – vyskytuje se kůrovec – p. T. vytěží napadené stromy, pro obecní potřeby
zůstane potřebné množství na obci, nepotřebné množství odkoupí, paseka se rozšíří,
vysází – na podzim
- dotace na čističky na soukromé domky
- r. 2017 – zrekonstruovat okna, dveře, topný systém na obecním úřadě
- internet na Barborce – od 1. 1. 2017 bude jednáno o sepsání nové smlouvy o pronájmu
s novým majitelem firmy /nájem + webkamera/
- bezbariérový vstup do KD – ověřit ceny - oslovit p. Františka Koženého, AZ
Heřmanův Městec, p. Kálese z Choltic, příp. další.
Komise pro výběr dodavatele bezbariérového vstupu – Stejskal, Kubín, Blažek, náhradník
Fišarová
Stavební komise – p. Stejskal
- oprava VO v Dolních Raškovicích – bliká světlo před domem č.p. 32 (Kamil
Miřejovský)
Kontrolní výbor – p. Blažek
Kontrolní zápis:
- kontrola plnění usnesení ze dne 24. 08. 2016 a ze dne 14. 03. 2016, dále plnění dohod
ze zasedání zastupitelstva.
- zápis kontrolního výboru přiložen k zápisu
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí Zprávu z kontroly plnění úkolů uložených
zastupitelstvem obce dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 8. 1016 a ze dne
14.3.2016 a plnění dohod ZO Svinčany.
-

oprava houpačky v Nákli – bude oslovena firma BONITA
opravit na Barborce kulatiny, obec dodá materiál-dřevo
obnovit naučnou stezku – nechat vyrobit šablony
p. Kušička – dokončena reklamovaná oprava střechy na budově u hřiště, ale opět
do střechy zatéká
zastřešení vstupu v domě s chráněnými byty – bude zhotoveno spolu s pergolou
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Finanční výbor
Kontrolní zápis:
- kontrola vyúčtování projektu X. ročník Tradice Železnohorského regionu, konaného
dne 18. 6. 2016
- zápis finančního výboru přiložen k zápisu
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí Zprávu z kontroly vyúčtování projektu
X. ročník Tradice Železnohorského regionu, konaného dne 18. 6. 2016.
Komise životního prostředí – p. Kožený
- nabídka firmy TRAIVA s.r.o. na značení zákazu skládek v katastru obce - objednat
- upravená cenová nabídka firmy Bonita Group Servise s.r.o. – venkovní prvky
rozhledna – platnost nabídky smluvně – výstavba do 30.4.17 - max. cena dle nabídky
202.483,-- a 72.164,--.
- nabídka workoutové sestavy od firmy COLMEX s.r.o.
Komise sociální – p. Černík
- shnilá prkna na ČOV, výměna štěrku či keramzitu
- oprava VO ve Svinčanech nesvítí č. 82, 45, 38
- seřízení oken a dveří na domě čp.6
- mulčovač – nechat na p. J. P.
- p. I. S. nejde domovní telefon
- koupit cca 10 zářivek
Komise kulturní – p. Kubín
- proběhl turnaj v nohejbale
- je připevněna fotbal. brána
- mikulášká nadílka v sále

Komise pro místní rozvoj – L. Fišarová
- bezplatný pronájem kulturního domu dne 14. 10. 2016 za účelem pořádání členské
schůze Českého svazu chovatelů
- parkování kamiony
- bezplatný pronájem kulturního domu dne 23. 10. 2016 za účelem nacvičování –
ochotníci Choltice
Zasedání bylo ukončeno v 21:39 hodin starostou obce. mise sociální, zdravotní, občanské záležitosti
Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Zpráva z kontroly kontrolní výbor
4. Zpráva z kontroly finanční výbor
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Zápis byl vyhotoven dne: 26. 10. 2016
Zapisovatel: Fišarová Ludmila
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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