Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 11. 02. 2019 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 8 členů zastupitelstva
a to: Josef Blažek, Martin Blažek, Ludmila Fišarová, Bc. Antonín Kratochvíl, Zdeněk
Stejskal, Ing. Michaela Sukdoláková, Petr Šebek, Mgr. Jan Váňa, což je 88,88 % z celkového
počtu všech členů zastupitelstva.
Omluven: Michal Dvořáček
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti: 6
Hosté: 1
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana
Josefa Blažka a pana Jana Váňu.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou
a ověřovateli zápisu pana Josefa Blažka a pana Jana Váňu.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/2/2019 bylo schváleno.
1.2 Schválení programu
Starosta seznámil zastupitelstvo a přítomné s návrhem programu a vyzval je k jeho
případnému doplnění a schválení. Navrhuje doplnění programu o bod Inventarizační zpráva
za rok 2018.
Navržený program zasedání:
1)
Zahájení
2)
Zpráva o hospodaření obce
3)
Žádosti
1

4)
5)

Různé (zprávy komisí, výborů, informace)
Inventarizační zpráva za rok 2018

Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje program zasedání.
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 2/2/2019 bylo schváleno.
2. Zpráva o hospodaření obce
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Ludmila Fišarová.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 10. 02. 2019
Na účtu vedeném u ČNB k 10. 02. 2019
Pokladna k 10. 02. 2019
Celkem k 10. 02. 2019:
Uhrazeno:
-

2 372 432,94 Kč
2 671 683,97 Kč
81 425 Kč
5 125 541,91 Kč

telefonní poplatky 1 779,65 Kč + internet 950 Kč
poplatek za webové stránky 3 993 Kč
servisní poplatky za mapové aplikace 7 260 Kč
rozbor vody ČOV 2 681 Kč
oprava hasicích přístrojů, doplnění nových, kontrola, revizní zpráva 4 555
Kč
záloha na přístřešek u domu s chráněnými byty (zadní vchod) 19 844 Kč
kurz Rozpočtová skladba 1 750 Kč
odborná prohlídka výtahu 3 243 Kč
odvoz odpadu (hasičská klubovna) 3 025 Kč
skládkovné (hasičská klubovna) 5 437 Kč
nákup telefonní budky 1 210 Kč
čištění a mazání výtahu 3 626 Kč
servis sekacího traktůrku Snapper 3 010 Kč
kompresor 2 364 Kč
odečty a rozúčtování plynu v domě s chráněnými byty 3 918 Kč
kniha Abeceda mzdové účetní 743 Kč
oprava přístřešku – přední vchod u domu s chráněnými byty 6 200 Kč
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 601 Kč
kniha Rozpočtová skladba 430 Kč
roční závěrka programů účetnictví, daně dávky poplatky, mzdy
5 547,85 Kč
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Zbývá uhradit:
-

vícepráce úprava vstupu KD 88 993,08 Kč (firma Tokama)
úprava vstupu KD 61 461,85 Kč (firma Tokama)

Zastupitelstvo obce Svinčany vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Žádosti
 Žádost SDH Svinčany, Svinčany 93, o zápůjčku sálu KD za účelem konání výroční
valné hromady
Jednatel SDH žádá o zapůjčení kulturního domu dne 22. 02. 2019 za účelem konání výroční
valné hromady
Diskuze: předání a převzetí sálu si nájemce domluví se správcem sálu paní Ludmilou
Fišarovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zápůjčku kulturního domu Sboru dobrovolných
hasičů Svinčany, Svinčany 93, dne 22. 02. 2019 za účelem konání výroční valné
hromady, a to bezplatně.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 3//2/2019 bylo schváleno.
 Žádost SDH Svinčany, Svinčany 93, o zápůjčku hřiště a zázemí sportoviště
Jednatel SDH žádá o zapůjčení hřiště a zázemí sportoviště 11. 05. 2019 za účelem konání
soutěže v požárním sportu.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zápůjčku sportovního areálu Sboru
dobrovolných hasičů Svinčany, Svinčany 93, dne 11. 05. 2019 za účelem konání soutěže
v požárním sportu, a to bezplatně.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0
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Usnesení č. 4//2/2019 bylo schváleno.
 Žádost SDH Svinčany, Svinčany 93, o zápůjčku společenské místnosti
Jednatel SDH žádá o zapůjčení společenské místnosti na místním sportovišti na sezónu 2019.
Diskuze: Na zápůjčku zázemí sportovního areálu bude uzavřena smlouva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zápůjčku zázemí sportovního areálu Sboru
dobrovolných hasičů Svinčany, Svinčany 93, po dobu výstavby klubovny o víkendech,
případně po individuální domluvě za úhradu spotřebovaných energií.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 5//2/2019 bylo schváleno.
 Žádost
,
dne 27.4.2019 za účelem soukromé akce

,

, na pronájem kulturního domu

Diskuze: předání a převzetí sálu si nájemce domluví se správcem sálu paní Ludmilou
Fišarovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu
,
bytem
,
, dne 27. 4. 2019. Pronájem sálu se stanovuje
v částce 500 Kč/24h.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/2/2019 bylo schváleno.
 Žádost SDH Svinčany, Svinčany 93, o poskytnutí finanční pomoci
Diskuze: Na likvidaci následků požáru klubu SDH již obec vynaložila částku cca 10 tis. Kč.
Následně byly níže uvedenými zastupiteli navrženy výše finanční pomoci, o kterých se
hlasovalo.
Pan Josef Blažek navrhuje poskytnutí finančního daru v částce 100 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje poskytnutí 100 000 Kč.
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Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
Výsledek hlasování: Pro: 2

Šeb Váň
Z
Zdržel se: 2

Ste Suk
- Z
Proti: 4

Usnesení č. 7/2/2019 nebylo přijato.
Pan Martin Blažek navrhuje poskytnutí finančního daru v částce 80 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje poskytnutí 80 000 Kč.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra Ste Suk Šeb Váň
+
+
O
Z
Z
Výsledek hlasování: Pro: 2
Proti: 4
Zdržel se: 2
Usnesení č. 8/2/2019 nebylo přijato.
Paní Michaela Sukdoláková navrhuje poskytnutí finančního daru v částce 50 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje poskytnutí 50 000 Kč.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra Ste Suk Šeb Váň
+
+
O
+
Z
Výsledek hlasování: Pro: 3
Proti: 4
Zdržel se: 1
Usnesení č. 9/2/2019 nebylo přijato.
Pan Zdeněk Stejskal navrhuje poskytnutí finančního daru v částce 10 000 Kč s tím,
že o případnou další finanční podporu je možné opětovně žádat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje poskytnutí 10 tisíc.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra Ste Suk Šeb Váň
Z
O
+
+
+
Z
Z
+
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 1
Zdržel se: 3
Usnesení č. 10/2/2019 nebylo přijato.
 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje připojení se k mezinárodní kampani Vlajka
pro Tibet.
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Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
Z
O
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
Proti: 6

Šeb Váň
Z
Zdržel se: 2

Usnesení č. 11/2/2019 nebylo přijato.
 Žádost
,
Svinčany, o výměře 28 m2

, o bezúplatný převod pozemku stp.č. 292 v k. ú.

Diskuze: minulý rok realizován odprodej pozemků, které byly zabrány. V případě
odsouhlasení bezúplatného převodu nebo koupě je nejdříve nutné zveřejnit záměr obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje záměr obce bezúplatný převod pozemku
stp. č. 292, o výměře 28 m2 v k. ú. Svinčany.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
O
Výsledek hlasování: Pro: 0

Ste Suk
Proti: 8

Šeb Váň
Zdržel se: 0

Usnesení č. 12/2/2019 nebylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje záměr na odprodej pozemku stp. č. 292,
o výměře 28 m2 v k. ú. Svinčany za cenu 100,-Kč/m2.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 13/2/2019 bylo schváleno.
 Žádost PEN Projekty, s.r.o. o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Svinčany, Raškovice, 187/16-knn“
Společnost PEN Projekty s.r.o., která zpracovává projektovou dokumentaci pro ČEZ
Distribuce,a.s., předložila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-2017474/VB/01, název stavby: Svinčany, Raškovice, 187/16 –
knn. Smlouva se uzavírá za účelem umístění zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení
NN a pojistkové skříně SV101 na pozemku p. č. 392/2, 404/14 a 188/1 všechny v k. ú.
Raškovice u Přelouče. Předpokládaný rozsah omezení činí 49 bm. Jednorázová úplata
za zřízení věcného břemene byla stanovena v částce 250 Kč/bm, tj. 12 250 Kč.
Diskuze: stavba bude započata až po úpravě oplocení žadatelem
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017474/VB/01, název stavby:
Svinčany, Raškovice, 187/16 -knn a pověřuje starostu obce jejím podpisem. Jednorázová
úplata za zřízení věcného břemene byla stanovena v částce 250 Kč/bm.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 14/2/2019 bylo schváleno.
 Smlouva o zřízení věcného břemene č. sml. 8800087861_1/VB/P
Společnost GasNet, s.r.o. zastoupená na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.,
předložila Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 8800087861/VB/P. Ve služebném
pozemku stp. č. 202/1 v k. ú. Svinčany je uloženo plynárenské zařízení „Prel,Svinčany,
Plynovodní přípojka, číslo stavby: 8800087861“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů, v celkové délce 4,18m. Jedná se o přeložku plynu pro kulturní dům.
Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí částku 500 Kč.
Diskuze: uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB č. 8800087861/1/BVB/P
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 8800087861_1/VB/P za jednorázovou úplatu v částce 500 Kč a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 15/2/2019 bylo schváleno.
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vyzývá k odstranění stromů
v ochranném pásmu dráhy
Diskuze: jedná se o pozemky p.č., 1629,1713,1800,1801,1805,1722, všechny v k ú. Svinčany
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje vykácení náletových dřevin. Vykácení provede
pan .
a pan .
. Cena vytěženého dříví je stanovena na částku 100 Kč/m3
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra Ste Suk
+
+
O
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 16/2/2019 bylo schváleno.

Šeb Váň
+
Z
Zdržel se: 1
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4. Různé (zprávy komisí, výborů, informace)
Starosta – p. Kratochvíl
 zpracován výkaz Vypouštěné vody 2018 pro MŽP – ověřovatel Povodí Labe –
prostřednictvím systému ISPOP
 zpracován výkaz pro MŽP základní údaje předávané vodoprávnímu úřadu, správci
povodí a odbornému subjektu vypouštění vod do povrchových vod/kanalizace –
prostřednictvím systému ISPOP
 zpracován výkaz Hlášení o nakládání s odpady pro MŽP - prostřednictvím systému
ISPOP
 zpracován statistický výkaz o vodovodech a kanalizacích
 zbývá zpracovat Roční výkaz o odpadech pro společnost EKO-KOM a.s. do 15. 2.
2019
 zbývá vypracovat Majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací pro MZE
 zbývá vypracovat Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro MZE
 provedena inventura nádob bezúplatně zapůjčených od společnosti EKO-KOM a.s.
 13. 02. 2019 bude proveden audit společností EKO-KOM – plnění povinností
dle uzavřené smlouvy
 vyrozumění Policie ČR o postoupení oznámení o požáru kontejnerů na tříděný odpad
 starosta vyzval zastupitele o návrh firem, které oslovit za účelem opravy poškozených
objektů na tříděný odpad: Na návrh p. Šebka bude osloven p.
na opravu
konstrukce stání pro kontejnery ve Svinčanech a v Nákli (žárové zinkování, srovnání
konstrukce)
 předložen Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Svinčany, kterou provedl
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor finanční dne 17. 01. 2019
Zastupitelstvo obce Svinčany bere Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Svinčany na vědomí.
 zaslány harmonogramy konání jarního (18. 05. 2019) a podzimního (23. 11. 2019)
svozu velkoobjemného a nebezpečného odpadu. První svoz bioodpadu 11. 04. 2019,
poslední svoz 21. 11. 2019).
 vydán kolaudační souhlas pro stavbu vodovodního řadu pro nemovitost čp.
a
ve Svinčanech

souhlasí s podmínkami, které schválilo ZO dne 9. 1. 2019 –
bude kontaktován právní zástupce obce, aby vypracoval kupní smlouvou
 kontejner na papír Horní Raškovice – tento typ kontejnerů se již nevyrábí, na základě
vypracování formuláře o škodné události a zaslání fotografie dokladující poškození
bude provedena výměna kontejneru za nový, doplatek obce bude činit cca 200 Kč
 pozvánka na Den pro samosprávu 21. 2. 2019 – VAK Chrudim
 uzavřen Dodatek č. 2 na veřejně prospěšné práce do 31. 03. 2019
 Tokama stavební: cena dle smlouvy o dílo: 1 196 376,60 Kč, zaplaceno 899 596 Kč,
neuhrazeno 150 454,93 Kč
 Poptání zhotovitele na přípojku vody, přeložky u KD – p. Štěrbová; dále starosta
vyzval ostatní zastupitele k návrhům dalších zhotovitelů. Pan Josef Blažek navrhl
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oslovit projektanta, který zhotovil PD na kabelové vedení VO a MR v Dolních
Raškovicích
Představy o koncepci herních prvků na dětském hřišti na Křepejřilu, uspořádání
ankety?
Poptání projektanta na veřejné osvětlení – p. Koza; dále starosta vyzval ostatní
zastupitele k návrhům dalších zhotovitelů
P. Petrus předložil zastupitelstvu obce článek o solárním veřejném osvětlení
výplata dohod pro členy JSDH – předložen seznam členů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje poskytnutí finanční odměny 5000 Kč za pomoc
při likvidaci požárů a následného dohledu pro
,
,
,
,
a
.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
Z
+
Zdržel se: 1

Usnesení č. 17/2/2019 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem
Martinem Blažkem.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra Ste Suk Šeb Váň
+
Z
O
+
+
+
+
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 18/2/2019 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje uzavření dohody o provedení práce s panem
Petrem Šebkem
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
Z
+
Zdržel se: 1

Usnesení č. 19/2/2019 bylo schváleno.
 17. 12. 2018 valná hromada Svazku obcí Přeloučska – voleny nové orgány SOP
Přeloučska (členové rady, kontrolní komise, dozorčí komise, orgány schvalující účetní
závěrku, zástupce na jednáních valné hromady SOP, představen nový ředitel
Ing. Zygmund – postupná obměna vozového parku, aby byla vozidla vybavena
možností vážit odpad z jednotlivých domácností)
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Místostarosta – p. Váňa
 spolupráce s místními spolky – představení spolků do místního zpravodaje, nabídka
podpory ze strany obce při konání společenských akcí (přednášky, zájezdy, sportovní
turnaje apod.)
 zpracování PD k zajištění protipovodňové a protierozní ochrany Nákle
Kontrolní výbor – p. Blažek Josef
 za chovatele – plán činnosti spolku, informace o spolku do zpravodaje vítáno
 21. - 23. 9. 2019 – chovatelská a zahrádkářská výstava
Finanční výbor – pí Fišarová Ludmila
 nákup vybavení do KD, obnovení zázemí, rozšíření úložných prostor
p. Šebek Petr
 stížnosti na parkování na veřejných prostranstvích
 poplatky firem za užívání ČOV
 ubytování cizinců - starosta navrhl pozvat Ing. Nevoleho na příští zasedání
komise stavební – p. Zdeněk Stejskal

odstraní vrak nákladního automobilu na jaře 2019
Osadní výbor Raškovice – p. Petrus
 zvelebení obce – výměna patníků
Osadní výbor Nákle – p. Beran
 kořenové čističky odpadních vod – p. Beran pošle více detailů
 informace o konání osadního výboru v Nákli dne 25. 1. 2019
Hosté:
Ing. Ladislav Kubelka
 poděkování obci za dotace a dosavadní spolupráci
 představení spolku zahrádkářů přes FB
5. Inventarizační zpráva za rok 2018
Tento bod nebyl projednán.
Příští zasedání zastupitelstva obce 13. 3. 2019
Zasedání bylo ukončeno v 22,32 hodin.
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Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Zápis z jednání Osadního výboru Raškovice
4. Zápis Osadní výbor Nákle
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 02. 2019
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková
Ověřovatelé:

Starosta:

Josef Blažek: ................................................

dne ………………………

Mgr. Jan Váňa: ...................................................

dne ………………………

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

dne ………………………

Vysvětlivky hlasování:

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