Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 06. 12. 2017 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Svinčany
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále jen „zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:02 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 88,8%
z celkového počtu všech členů zastupitelstva.
Omluven: Mgr. Petr Kožený – omluven
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
Zdeňka Kubína a pana Zdeňka Stejskala.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou
a ověřovateli zápisu pana Zdeňka Kubína a pana Zdeňka Stejskala.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 1/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

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) Zahájení
2) Zpráva o hospodaření obce
3) Rozpočtové opatření
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4) Schválení dodavatele akce „Sportovní areál Svinčany – revitalizace komunikace a
sportovišť“
5) Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 2/2017, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy
6) Smlouva o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a umísťování dětí do
mateřských škol s trvalým pobytem v obci Svinčany
7) Stanovení odměn členů zastupitelstva obce pro rok 2018
8) Příprava rozpočtu na rok 2018
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
+
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 2/5/2017 bylo schváleno.

Stej 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 05. 12. 2017
Na účtu vedeném u ČNB k 05. 12. 2017
Pokladna k 05. 12. 2017
Celkem k 05. 12. 2017:

6 561 650,61 Kč
2 177 840,87 Kč
24 956 Kč
8 764 447,48 Kč

Uhrazeno:
-

certifikáty do Czech Pointu – účetní+ starosta 1 348,76 Kč
telefony + internet 3 406, 61 Kč (2 měsíce)
oprava komunikací ve Svinčanech 59 290 Kč
vodné OÚ 1 223 Kč
vodné chráněné byty 10 371 Kč
vodné kulturní dům 1 273 Kč
prohlídka výtahu + čištění, mazání 6 909 Kč
svoz odpadů 87 534 Kč (2 měsíce)
svoz objemného odpadu 8 619 Kč
svoz nebezpečného odpadu 7 816 Kč
opatrování psa 4 880 Kč
olej, řemen, oprava spojky, nůžky na plot, hřídel, náhradní díly, rukavice,
struna 7 888 Kč
oprava sekacího traktoru (Dolní Raškovice) 7 222 Kč
školení 1 800 Kč
náhradní sedátko „hnízdo“ 22 770 Kč (za ukradené na Barborce)
refundace mzdy volby 2 877 Kč
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Zbývá uhradit:
-

reinstalace programů Gordic + konzultace 3 672,35 Kč
zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele 363 Kč (rekonstrukce
multifunkčního zařízení)
doplatek za výměnu oken, dveří 67 048 Kč (celkem 210 510 Kč)
hvězda na vánoční strom 4 055 Kč
úprava vstupu KD – bezbariérový přístup 433 489 Kč
výměna topení obecní úřad 181 776 Kč
předplatné časopisů pro knihovnu 1 503 Kč (Tina, Rytmus)
předplatné Věstníky Pardubického kraje 550 Kč
rozbor vody ČOV 2 604 Kč
radlice na sníh 7 285 Kč
vícepráce úprava vstupu KD 95 694 Kč (nebude uhrazeno)
manipulační řád rybníku Beranka 10 000 Kč
posudek dle zákona o vodách - rybník Beranka 1 936 Kč
internet 475 Kč
olej 189 Kč
školení 1 815 Kč

Diskuze: bez diskuze
Zastupitelstvo obce Svinčany vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 4/2017
Paragraf Položka ÚZ
1211
3429
3632
3632

6121
5139
5021

3639

5329

3745

5011

3745

5021

3745

5169

3745
6114

6122
5019 98071
98071
5039
5139 98071
5161 98071
5173 98071
5909 98071

6114
6114
6114
6114
6114
6171

5175

Popis
Příjmy
Výdaje
Daň z přidané hodnoty
133 700,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace – budovy, haly,
stavby
60 000,00
-500,00
Pohřebnictví – materiál
500,00
Pohřebnictví – ostatní osobní výdaje
Komunální rozvoj – ostatní neinvestiční

transfery

34 500,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – platy
zaměstnanců v pracovním poměru
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – ostatní
osobní výdaje
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – ostatní
služby
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – stroje,
přístroje
Volby do Parlamentu ČR – ostatní platy
Volby do Parlamentu ČR – ostatní povinné
pojistné placené zaměstnavatelem
Volby do Parlamentu ČR – nákup materiálu
Volby do Parlamentu ČR – poštovné
Volby do Parlamentu ČR – cestovné
Volby do Parlamentu ČR – rezerva
Činnost místní správy – pohoštění
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10 000,00
20 000,00
- 7 400,00
7 400,00
2 147,00
730,00
-1 365,00
-351,00
-235,00
-926,00
3 500,00

6320

Pojištění funkčně nespecifikované – služby
peněžních ústavů

5163

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2017.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro:8 Proti: 0
Usnesení č. 3/5/2017 bylo schváleno.

Čer
+

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

4. Schválení dodavatele akce „Sportovní areál Svinčany – revitalizace komunikace
a sportovišť“
Otevírání obálek bylo provedeno za účasti: Michala Dvořáčka, Mgr. Petra Koženého, Libora
Matouška, Zdeňka Stejskala. Jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek proběhlo 22.
11. 2017 na Obecním úřadě Svinčany. Do konce lhůty byly přijaty tři nabídky, a to:
• AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o. cena díla 2 488 483,97 Kč vč. DPH
• INSTAV Hlinsko a.s. cena díla 2 418 782,45 Kč vč. DPH
• STAVER Luže s.r.o. cena díla 3 137 030,33 Kč vč. DPH
Všechny nabídky vyhověly kontrole úplnosti a komise doporučuje přidělit veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavbu „Sportovní areál Svinčany – Revitalizace komunikace a sprotovišť“
uchazeči INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ:25284959 v nabídkové ceně
1 998 993,76 bez DPH.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje dodavatele stavby „Sportovní areál Svinčany –
Revitalizace komunikace a sportovišť“ firmu INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01
Hlinsko, IČ:25284959, v ceně 2 418 782,45 včetně DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 4/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

5. Obecně závazná vyhláška obce Svinčany č. 2/2017, kterou se stanoví část společného
školského obvodu základní školy
Na základě uzavřené Dohody o společném školském obvodě, byla vypracována OZV
č. 2/2017.
Diskuze: bez diskuze
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5 700,00

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Svinčany
č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 5/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

6. Smlouva o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a umísťování dětí
do mateřských škol s trvalým pobytem v obci Svinčany
Městem Heřmanův Městec zaslán návrh smlouvy o spolupráci. Příspěvek na jednoho žáka ve
výši 200 Kč/měsíc.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajišťování
předškolního vzdělávání a umísťování dětí do mateřských škol s trvalým pobytem v obci
Svinčany s městem Heřmanův Městec.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
-

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 1
Usnesení č. 6/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

7. Stanovení odměn členů zastupitelstva obce pro rok 2018
Změnou nařízení vlády č. 318/2017 , o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
dochází k navýšení částek uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstev územních
samosprávných celků s účinností od 1. 1. 2018.
Dosavadní výše odměn:
- starosta
9 800 Kč
- místostarosta
7 500 Kč
- předsedové výborů a komisí
950 Kč
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje výši odměn členům zastupitelstva obce Svinčany
s účinností od 1. 1. 2018 takto:
- starosta
9800 Kč
- místostarosta 7500 Kč
- předsedové výborů a komisí

950 Kč
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Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 7/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

8. Příprava rozpočtu na rok 2018
Návrhy do rozpočtu:
- vybavení sálu - nádobí + výmalba (Ludmila Fišarová)
- 250 000 Kč na dětské hřiště + lanová dráha sportoviště ( Zdeněk Kubín)
- 100 000 Kč dětské prvky Dolní Raškovice + oprava návsi u křížku 100 000 Kč
+ garáž na techniku 300 000 Kč + oprava vodárny Horní Raškovice 50 000 Kč
+ prořez stromů u rozhledny (Zdeněk Stejskal)
- 350 000 Kč komunikace RD Nová ulice (Petr Blažek)
- zaměření pozemků pro chodníky směrem z návsi ke sportovišti (Michaela
Sukdoláková)
- doplnění osvětlení + výměna led + montovaná hala (Michal Dvořáček)
- naplánovat finanční prostředky na PD "výstavba chodníků" k obecnímu sportovišti
(napojení od stávající PD "Revitalizace návsi") – Petr Kožený
- udělat komunikace dle návrhu Petra Blažka, ale ve finální podobě + veřejné osvětlení
(výstavba v Nové ulici) + nákup nábytku na OÚ + oprava a nátěr fasády OÚ+výměna
vrat - sklady OÚ +výstavba skladu na pořízenou techniku ze získané dotace (kolový
nakladač, štěpkovač, nosič kontejnerů, kontejnery) + oprava zpevněných ploch před
KD včetně přeložení přípojek (plyn, voda, elektro) + oprava fasády dům s chráněnými
byty + úprava okolí hřbitova včetně výsadby zeleně + úprava zeleně Svinčany +úprava
odkalovací nádrže Svinčany + úprava prostranství Horní Raškovice - náves – skála +
nákup mobiliáře - neuskutečněno v letošním roce + oprava dětského hřiště u kostela
včetně nové výsadby zeleně + výsadba lesa Nákle - Dolní Raškovice +dofinancování
přidělené dotace + dofinancování probíhajících akcí + dotace na opravu schodiště
rozhledny + prvky (Antonín Kratochvíl)
Přidat – monitoring kanalizace 100 000 Kč, oprava kanalizace 300 000 Kč, garáž na techniku
150 000 Kč
9. Žádosti
Žádost H. L., J. L., M. L., o odprodej části pozemku p. č.929/42 díl h – výměra 136 m2,
pozemek stp. č. 19 díl c – výměra 13 m2, pozemek stp. č. 19 díl d – výměra 10 m2, pozemek
p. č. 167 díl e – výměra 6m2
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku p. č. 929/42 díl h – výměra
136 m2, pozemek stp. č. 19 díl c – výměra 13 m2, pozemek stp. č. 19 díl d – výměra 10
m2, pozemek p. č. 167 díl e – výměra 6m2 H. L., J. L., , M. L., v ceně 100 Kč/m2.
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Kupující dále uhradí návrh na vklad do KN, náklady spojené se sepsáním kupní
smlouvy a geodetické zaměření.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 8/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Žádost M. D., o prodej pozemků č. 496/35 o výměře 104 m2 a pozemku p. č. 1695 o výměře
8 m2, oba v k. ú. Svinčany a pronájem pozemku 1691 o výměře 385 m2 v k. ú. Svinčany.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku p. č. 1695 o výměře 8 m2 a
pozemku p. č. 496/35 o výměře 104 m2 oba v k. ú. Svinčany M. D., v ceně 100 Kč/m2.
Kupující dále uhradí návrh na vklad do KN, náklady spojené se sepsáním kupní
smlouvy.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 9/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pacht pozemku p. č. 1691 o výměře 385 m2
v k. ú. Svinčany, M. D., v ceně 1 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 10/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Žádost J. K., o prodloužení pachtu pozemku p. č. 134 v k. ú. Raškovice u Přelouče
Diskuze: po Komplexních pozemkových úpravách došlo ke změně čísla a výměry výše
uvedené pozemku – nyní pozemek p. č. 1061 v k. ú. Raškovice u Přelouče o výměře 2474m2
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pacht pozemku p.č. 1061 v k. ú. Raškovice
u Přelouče o výměře 2474 m2, J. K., na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce
a v ceně 1 Kč/m2
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 11/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

• Žádost Městyse Choltice o finanční příspěvek na nákup audioknih
Předsedkyně finančního výboru navrhuje příspěvek ve výši 3 000 Kč (dle schváleného
rozpočtu pro rok 2017).
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Městysi
Choltice pro střediskovou knihovnu v částce 3 000 Kč.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 12/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

• Žádost J. F., na pronájem kulturního domu dne 29. 12. 2017 za účelem soukromé
společenské akce
Diskuze: předání a převzetí sálu si J. F. domluví se správcem sálu paní Ludmilou Fišarovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu J. F., dne 29. 12.
2017. Pronájem sálu se stanovuje v částce 1 000 Kč/24 hodin za podmínky, že hlavní
vchod a schodiště nebude používáno.
Hlasování:
Kra Dvo Bla
Kub Suk
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Fiš Čer
+
+
Proti: 0

Stej Kož
+
O
Zdržel se: 0

Usnesení č. 13/5/2017 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:
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Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu I. S. ve dnech 7. 4.
2018 a 14. 4. 2018 za účelem pořádání Babského bálu. Pronájem dle sazebníku v částce
2500 Kč/akce, nácvik bálů od 7. 1. 2018 do 7. 4. 2018 zdarma, rovněž tak i ponechání
hudební aparatury v sále KD mezi bály.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Usnesení č. 14/5/2017 bylo schváleno.

Čer
+

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Nákup pozemku stp. č. 20 díl g o výměře 3 m2 v k. ú. Svinčany, od H. L., J. L., M. L.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje nákup pozemku stp.č. 20 díl g o výměře 3 m2
v k. ú. Svinčany v ceně 100 Kč/m2.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
+

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Usnesení č. 15/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

• Žádost A. K., o odprodej části pozemku p. č. 1067 cca 414 m2 v k. ú. Raškovice
u Přelouče
Diskuze: po prohlídce pozemku bude uskutečněna pracovní schůzka.
• Žádost M. M., o projednání možnosti odkoupení pozemku p. č. 102/22 o výměře
121 m2 v k. ú. Svinčany
Diskuze: budou osloveni majitelé ostatních pozemků a bude zpracován záměr k odprodeji
pozemků.
• Žádost J. D. – o možnosti odkoupení pozemku p. č. 113/9 o výměře 77 m2 a pozemku
p. č. 113/10 o výměře 35 m2, oba v k. ú. Svinčany
Diskuze: bude zveřejněn záměr o odprodeji pozemků.
• T. B. – odprodej či pacht pozemku – informace ze schůzky se starostou
Diskuze: žadateli bude odpovězeno, že odkup je možný za částku 500 Kč/m2. V případě, že
zájemce bude podmínky akceptovat, je nutno zpracovat geometrický plán a dále postupovat
dle platné legislativy.
• Umístění antén na bytovém domě Svinčany č.p.6 – firma Cetin
Diskuze: firmě bude odpovězeno, že obec požaduje – roční nájem 50 000 Kč za umístění MV
spoje a 1000 Kč/1m2 poplatek za věcné břemeno.
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• Žádost o umístění vysílače pro šíření signálu internetu na Barboru – Omega plus
Chrudim s.r.o.
Diskuze: Firmě bude odpovězeno, že nabídku nepřijímáme.
Paní Ludmila Fišarová – odchod 20,30
• Firma Fastport, a.s., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice 2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje instalaci kamer na rozhledně Barborka, taktéž
umístění anténního systému na budovu č. 6 v majetku obce Svinčany, instalaci kamery
na budovu OÚ a poskytnutí internetového připojení v budově č. 6, na což bude
zpracována smlouva.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
+

Suk
+

Fiš
O

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 16/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Zastupitelům zaslány žádosti o pacht zemědělských pozemků
Diskuze: v současné době je zveřejněn záměr obce propachtovat pozemky. Bude svolána
schůzka se zájemci o pacht pozemku. Schůzka bude konána v roce 2018.
10. Informace z jednání
• 29. 11. 2017 zasedání Svazku obcí Podhůří Železných hor ve Svinčanech
• 30. 11. 2017 zasedání Svazku obcí Heřmanoměstecko ve Vyžicích
• 13. 12. 2017 valná hromada Svazku obcí Přeloučska – účast místostarosta
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí návrh rozpočtu SO Heřmanoměstecko
na rok 2018.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí návrh rozpočtu SO Přeloučska
na rok 2018.
Zastupitelstvo obce Svinčany bere na vědomí návrh rozpočtu SO Podhůří Železných hor
na rok 2018.
11. Zprávy komisí
Starosta – p. Kratochvíl
• 5. 12. 2017 schůzka s firmou Tokama
• platba hrobů – spočítání nákladů na údržbu za rok 2016 pro stanovení ceny na příští
období – úkol M.Sukdoláková
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• v případě, že nedojde ke schválení rozpočtu na rok 2018 – musí být schválena pravidla
rozpočtového provizoria
• 9.12.2017 od 18 hodin vánoční koncert v kostele sv. Vavřince
• parkování na návsi
• zapojení plynu (přeložení přípojky) Svinčany – Střed
• Agrostav – vyzván ke kontrole – v Dolních Raškovicích mizí voda z rybníku.
Zdeněk Kubín – odchod 21,02
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy. Úhrada za případné zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví stavebníka (obce)
nese vlastník PZ, a to v jednorázové výši 500 Kč (bez DPH). Předpokládaná cena 70 000
Kč.
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
O

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 17/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Stavební komise – p. Stejskal
- zahájeny práce u sportoviště
Finanční výbor – pí Sukdoláková
- ocenění pozemků nově vzniklých při Komplexních pozemkových úpravách
v k. ú. Svinčany a Raškvice u Přelouče bylo provedeno dle vyhlášky č. 441/2013,
o oceňování majetku a převzato ze Soupis návrhů vlastníků, vypracovaných firmou
GAP Pardubice pro pozemkové úpravy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje ceny pozemků nově vzniklých při Komplexních
pozemkových úpravách v k. ú. Svinčany a Raškovice u Přelouče dle vyhlášky č. 441/2013
Sb. (ceny pozemků převzaty ze Soupisu návrhu vlastníků, vypracovaných firmou GAP
Pardubice).
Hlasování:
Kra Dvo
+
+

Bla
+

Kub
O

Suk
+

Fiš
O

Čer
+

Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 18/5/2017 bylo schváleno.

Stej
+

Kož
O

Zdržel se: 0

Kontrolní výbor – p. Blažek
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-

protokol o výsledku kontroly č. 4/2017- plnění úkolů uložených zastupitelstvem obce
dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 6. 2017 a 26. 9. 2017 a plnění dohod ZO
Svinčany

Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti – p. Černík
- vítání občánků 6 dětí
- vzorky vody ČOV
--

Komise kulturní, pro výchovu mládeže a sport – p. Kubín
- 5. 12. 2017 Mikuláš
- turnaj v nohejbale
- 27. 1. 2018 výroční schůze SDH
- 17. 2. 2018 karneval + hasičský bál
Komise sociální, zravotní,

Zasedání bylo ukončeno v 21,43 hodin starostou obce.
Komise sociální, zdravotní, občanské záležitosti

Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 06. 12. 2017
Zapisovatel: Ing. Michaela Sukdoláková
Ověřovatelé: Bc.Zdeněk Kubín: ................................................

Starosta:

dne ………………………

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

dne ………………………

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

dne ………………………

Vysvětlivky hlasování:

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