Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Svinčany
konaného dne 13. 03. 2019 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 8 členů zastupitelstva
a to: Josef Blažek, Martin Blažek, Ludmila Fišarová, Bc. Antonín Kratochvíl, Zdeněk
Stejskal, Ing. Michaela Sukdoláková, Petr Šebek a Mgr. Jan Váňa, což je 88,88 %
z celkového počtu všech členů zastupitelstva.
Omluven: Michal Dvořáček
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Účast veřejnosti: 8
Hosté: 1
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou a ověřovateli zápisu pana
Martina Blažka a pana Zdeňka Stejskala.
Diskuse: bez diskuse
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany určuje zapisovatelem paní Michaelu Sukdolákovou
a ověřovateli zápisu pana Martina Blažka a pana Zdeňka Stejskala.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/3/2019 bylo schváleno.
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)
Otevřený dopis zastupitelům obce Svinčany
4)
Inventarizační zpráva za rok 2018
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

Rozpočtová změna
Žádosti o pronájem
Žádosti o finanční podporu z rozpočtu obce Svinčany
Žádosti o odprodej pozemků
Informace z jednání
Zprávy výborů, komisí

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. 2/3/2019 bylo schváleno.
2. Zpráva o hospodaření obce
Zprávu předkládá předsedkyně finančního výboru Ludmila Fišarová.
Na účtu vedeném u ČS a.s. k 12. 3. 2019
Na účtu vedeném u ČNB k 12. 03. 2019
Pokladna k 12. 03. 2019
Celkem k 12. 03. 2019:
Uhrazeno:
-

-

2 493 726,27 Kč
2 688 706,37 Kč
57 174 Kč
5 239 606,64 Kč

zpracování kupních a pachtovních smluv 7 000 Kč
a
z roku 2018, pí
toner do kopírky 1 694 Kč
Smlouva o spolupráci při zajišťování předškolního a školního vzdělávání
ZŠ a MŠ Heřmanův Městec 43 200 Kč (3 děti MŠ 4 800 Kč, 24 dětí ZŠ
38 400 Kč)
telefonní poplatky 1 560,65 Kč, internet 475 Kč
barvy, malířské potřeby 5 054 Kč (nátěr laviček, výmalba a výsprava
chráněné byty)
svoz komunálních odpadů 52 071 Kč
oprava kopírky 823 Kč
turistické známky 4 600 Kč
pojistka přívěs 181 Kč (za výjezdový automobil)
tlaková myčka, hadice, čerpadlo pro JSDH 12 376 Kč
zálohy plyn 8 860 Kč (chráněné byty, OÚ)
zálohy elektrická energie 11 350 Kč
knihy pro knihovnu 2 837 Kč

Vyplaceny dohody o provedení práce 17 x 5 000 Kč (85 000 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)
revize plynových kotlů, čištění 4 893 Kč

Tokama pošle finální podobu vyúčtování.
Zastupitelstvo obce Svinčany vzalo zprávu o hospodaření obce na vědomí.
3. Otevřený dopis zastupitelům obce Svinčany
 Pobyt neznámých osob v areálu bývalého JZD
S panem
bylo dohodnuto, že své zaměstnance poučí o pravidlech, které mají v obci
dodržovat. Na letošní sezonu 2019 bude na trhačské práce najímat pracovníky přes agenturu,
čímž by se měl snížit počet zaměstnanců ubytovaných v areálu bývalého ZD. V případě
problémů s ubytovanými zaměstnanci sadů bude pan
upozorněn na tyto problémy.
Starosta obce navrhl řešit zajištění bezpečnosti v obci instalací kamerového systému
a spoluprací s Městskou policií Heřmanův Městec v návaznosti na jejich možnostech
a následné uzavření smlouvy.
 Volné pobíhání psů
Upozornit majitele na obecní vyhlášku a napsat tyto informace do obecního zpravodaje.
Nejprve bude majitel psa písemně upozorněn z obce, při opakovaném volném pobíhání psů
bude předáno přestupkové komisi v Přelouči. Tyto důležité informace zveřejnit v obecním
zpravodaji.
 Nedostatečná údržba kulturního domu
Dodělat venkovní úpravy okolo kulturního domu, přípojka vody a přeložka elektrické energie.
Tyto činnosti budou ovlivňovat i vnitřní prostory kulturního domu.
Oprava parket – přebroušení, nalakování. Obnova baru – bude osloven
na vypracování návrhu nového baru.
Řešení komplexního úklidu firmou, případně dobrovolníky z obce.
4. Inventarizační zpráva za rok 2018
Plán inventur byl řádně zpracován a schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu
s vyhláškou a směrnicí k inventarizaci. Metodika postupů byla dodržena. Podpisové vzory
členů IK byly odsouhlaseny a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
Inventarizace proběhla řádně, podklady ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn
skutečný stav majetku a závazků a ostatních položek pasiv a podrozvahy, který je
zaznamenán v interních soupisech. Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku
a závazků. Inventurou nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Fyzickou a dokladovou
inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou uvedeny
v rekapitulaci. Inventarizační komise se skládala ze čtyř členů, kteří byli řádně proškoleni
(dne 21. 11. 2018). Osoba zodpovědná za inventarizaci – Mgr. Jan Váňa, členové komise –
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Ludmila Fišarová, Zdeněk Stejskal, Radka Nekvapilová. Zastupitelé byli seznámeni
s inventarizačními položkami, které tvoří přílohu k inventarizační zprávě za rok 2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Inventarizační zápis o provedení inventarizace
obecního majetku za rok 2018. Zápis o provedení inventarizace – příloha č. 3 tohoto
zápisu.
5. Rozpočtová změna
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Paragraf Položka ÚZ
Popis
4116
1045
Ostatní nein. transfery ze SR
13013 - Úřad práce
4116
1041
Ostatní nein. transfery ze SR
13013 - Úřad práce
4116
13101 Ostatní nein. transfery ze SR
- Úřad práce
3632
2111
Pohřebnictví - příjmy z
poskytnutí služeb
3639
3111
Komunální služby - příjmy z
prodeje pozemků
3111
5321
MŠ - neinv. transfery obcím
3111
5321
ZJ
MŠ - nein. transfery obcím
026
3113
5321
ZŠ - nein. transfery obcím
3113
5321
ZJ
ZŠ - nein. transfery obcím
026
3314
5137
Činnosti knihovnické –
DDHM
3314
5339
Knihovna – příspěvek
Krajská knihovna
3639
5011
1045
Komunální služby -platy ÚP
13013
3639
5011
1041
Komunální služby -platy ÚP
13013
3639
5031
1045
Komunální služby - SP ÚP
13013
3639
5031
1041
Komunální služby - SP ÚP
13013
3639
5032
1045
Komunální služby - ZP ÚP
13013
3639
5032
1041
Komunální služby - ZP ÚP
13013
3639
5011
13101 Komunální služby -platy ÚP
3639
5031
13101 Komunální služby - SP ÚP
3639
5032
13101 Komunální služby - ZP ÚP
3745
5011
Péče o vzhled obce - doplatky
platu ÚP
4

Příjmy
-21 418,80

Výdaje

-4 581,20
104 000,00
3 000,00
100 000,00
-20 000,00
20 000,00
- 40 000,00
60 000,00
29 600,00
1 400,00
-31 968,36
- 6 837,61
- 7 992,09
- 1 709,40
- 2 877,15
- 615,39
77 611,94
19 402,99
6 985,07
20 000,00

3745

5031

3745

5032

5512

5021

6112

5021

Péče o vzhled obce - doplatky
soc. poj. ÚP
Péče o vzhled obce - doplatky
zdr. poj. ÚP
Požární ochrana - ostatní
osobní výdaje
Zastupitelstvo obce - ostatní
osobní výdaje

8 000,00
3 000,00
24 000,00
23 000,00

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/3/2019 bylo schváleno.
6. Žádosti o pronájem
Zastupitelům obce byl rozeslán ceník pronájmů pro kulturní dům s tím, aby si připravili jeho
případné úpravy a zároveň promysleli podmínky pro pronájem sportoviště a jeho zázemí.
Na základě diskuse přítomných byly navrženy ceny za pronájem sportoviště a jeho zázemí
po dobu 24 hodin:
- Sociální zázemí 500,- Kč pro místní s trvalým pobytem v obci, 1500,-Kč pro ostatní.
- Celý sportovní areál – 1500,- Kč pro místní s trvalým pobytem v obci, 5000,-Kč pro ostatní.
- Ceník na pronájem kulturního domu zůstává stejný.
Na správce sportoviště byli navrženi:
,
,
. S panem
. bude projednáno, zda bude nadále v sezoně 2019 správcem areálu rozhledny
Barborka. Otázka správy obecního majetku bude v budoucnosti dále projednána.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje ceníky pronájmů za kulturní dům a sportoviště.
Sociální zázemí 500,- Kč pro místní s trvalým pobytem v obci, 1500,-Kč pro ostatní. Celý
sportovní areál – 1500,- Kč pro místní s trvalým pobytem v obci, 5000,- Kč pro ostatní.
Ceny za pronájem kulturního domu zůstávají stejné.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 4/3/2019 bylo schváleno.

5

• Žádost
za účelem rodinné oslavy

,

, na pronájem kulturního domu dne 15. 06. 2019

Diskuze: předání a převzetí sálu nájemce domluví se správcem sálu paní Ludmilou Fišarovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu
,
, dne 15. 06. 2019. Pronájem sálu se stanovuje v částce 500 Kč/24
hodin.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/3/2019 bylo schváleno.
• Žádost Mgr.
,
dne 03. 08. 2019 za účelem rodinné oslavy

,

, na pronájem kulturního domu

Diskuze: předání a převzetí sálu nájemce domluví se správcem sálu paní Ludmilou Fišarovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu Mgr.
,
,
, dne 03. 08. 2019. Pronájem sálu se stanovuje
v částce 500 Kč/24 hodin.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 6/3/2019 bylo schváleno.
• Žádost
,
za účelem rodinné oslavy

, na pronájem kulturního domu dne 04. 05. 2019

Diskuze: předání a převzetí sálu nájemce domluví se správcem sálu paní Ludmilou Fišarovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje pronájem kulturního domu
, dne 04. 05. 2019. Pronájem sálu se stanovuje v částce 500 Kč/24 hodin.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 7

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
Z
Zdržel se: 1

Usnesení č. 7/3/2019 bylo schváleno.
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,

• Žádost
,
.
13. 07. 2019 za účelem rodinné oslavy

, na pronájem zázemí sportoviště dne

,

Žadateli bude zaslán cenik, aby určil, zda požaduje pronájem sociálního zázemí nebo celý
areál.
• Žádost

,

, o nájem bytu v domě s chráněnými byty

Diskuze: volný byt č. 5,8, 11, 13
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje žádost
,
,
na uzavření nájemní smlouvy v domě s chráněnými byty ve Svinčanech. Nájemní vztah
bude uzavřen na dobu 1 rok.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/3/2019 bylo schváleno.
7. Žádosti o finanční podporu z rozpočtu obce Svinčany
• Žádost Českého svazu chovatelů, Základní organizace Svinčany, o poskytnutí finanční
podpory z rozpočtu obce Svinčany na Výstavu Svinčany 2019. Požadovaná výše podpory
10 000 Kč.
Diskuze: bez diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce na čestné ceny a poháry, posuzování vystavovaných zvířat, poskytnutá
dotace činí částku 10 000 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. 9/3/2019 bylo schváleno.
• Žádost Krajské knihovny v Pardubicích o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na nákup literatury do výměnného fondu, z něhož příjemce sestavuje
soubory pro distribuci v knihovnách regionu. Žádost o finanční podporu v částce
5 Kč/obyvatel.
Diskuze: bez diskuze
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
na nákup literatury do výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice včetně
dodatku, poskytnutá dotace činí částku 2 380 Kč (5 Kč/obyvatel).
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/3/2019 bylo schváleno.
8. Žádosti o odprodej pozemků
 Žádost
o výměře 28 m2

,

, o odprodej pozemku stp.č. 292 v k. ú. Svinčany,

Diskuze: záměr obce odprodat pozemek p. č. 292 v k.ú. Svinčany zveřejněn v době od 25. 02.
2019 do 12. 03. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odprodej pozemku stp. č. 292, o výměře 28 m2
v k. ú. Svinčany,
,
, v ceně 100 Kč/m2. Kupující dále
uhradí náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a poplatek za návrh na vklad
do KN.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 11/3/2019 bylo schváleno.
• Žádost
,
obecního pozemku u domu

a
č. p.

,

,

, o zakoupení části

Žadateli bude písemně odpovězeno, že případný odprodej pozemku bude projednán
po zpracování projektové dokumentace na úpravu návsi ve Svinčanech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje zpracování projektové dokumentace na akci
„úprava návsi Svinčany“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou Enteria.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 12/3/2019 bylo schváleno.
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• Žádost
,
a
vybudování příjezdové cesty k nemovitosti

,
č. p.

,

, o povolení

Žadateli bude písemně odpovězeno, že povolení vybudování příjezdové cesty k nemovitosti
č. p.
bude projednáno po zpracování projektové dokumentace na úpravu návsi
ve Svinčanech.
• Žádost
.
,
nemovitostí na místní kanalizaci (ČOV).

,

o souhlas k připojení

Žadateli bude písemně odpovězeno, že zastupitelstvo předběžně souhlasí s napojením čtyř
rodinných domků v lokalitě na okraji obce – směr Nákel s tím, že detailní informace budou
sděleny po projednání s projektantem ČOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje předběžný souhlas s napojením do kanalizace
prostřednictvím přípojky do čtyř rodinných domů.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 13/3/2019 bylo schváleno.
9. Informace z jednání
 13. 2. 2019 proveden audit společností EKO-KOM, a.s. – kontrola plnění Smlouvy
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – nebyly zjištěny nedostatky.
Obec může zažádat o poškozený kontejner na papír.
 4. 3. 2019 seminář pro členské obce Svazku obcí Přeloučska k problematice nových
povinností obcí v oblasti odpadového hospodářství od 1. 4. 2019 a od 1. 1. 2020
a nového zákona o odpadech
 7. 3. 2019 provedena tematická kontrola výkonu státní správy na úseku základních
registrů - ISÚI/RÚIAN - nedostatky neshledány
 7. 3. 2019 provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje přezkoumání hospodaření
za rok 2018 – při přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky (zpráva z přezkumu
hospodaření bude předložena zastupitelům při schvalování Závěrečného účtu obce
Svinčany za rok 2018)
10. Zprávy komisí, výborů
Starosta – p. Kratochvíl
 Informace o jednání s městem Heřmanův Městec o spolupráci Městskou policií
Heřmanův Městec, kalkulace služeb by měla být navržena přibližně do konce března.
 2. 4. 2019 proběhne vzdělávání starostů obcí v oblasti krizového řízení.
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 Představení cenové nabídky na zamýšlený kamerový systém v obci od firmy Fastport
a.s.. Cena jedné kamery 16 000 Kč (trvale napájené), kamera s nabíjecím zařízením
26 000 Kč.
 Seznámení s možností odkoupení cesty od
(část pozemků p. č. 189/2, p. č.
193/2, stp. č. 12/1 v k. ú. Svinčany– cena 100 Kč/m2.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje odkup částí pozemků. č. 189/2, p. č. 193/2, stp. č.
12/1 v k. ú. Svinčany za cenu 100 Kč/m2 a pověřuje starostu obce úkony s tímto
souvisejícími.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 14/3/2019 bylo schváleno.
 Seznámení zastupitelů s dopisem od jednatele SDH Svinčany
. SDH
si může zažádat o příspěvek na činnost formou veřejnoprávní smlouvy.
 Informace o souhlasném prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků Finex Corp
s. r. o. a obce Svinčany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje vydání souhlasného prohlášení o shodě
na průběhu hranic pozemků společnosti FINEX Corp., s. r. o. a obec Svinčany.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 15/3/2019 bylo schváleno.
 Projekt na sedimentační nádrž před rybníkem Beranka.
Návrh na usnesní:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje vypracování projektové dokumentace na akci
úprava sedimentační nádrže u rybníka Beranka a pověřuje starostu uzavřením
objednávky s firmou Povodí Labe a.s.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 16/3/2019 bylo schváleno.
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Svinčany schvaluje vypracování projektové dokumentace na akci
dle plánu společného zařízení v lokalitě Nákle a pověřuje starostu uzavřením
objednávky Povodí Labe a.s.
Hlasování:
BlaJ BlaM Dvo Fiš
Kra
+
+
O
+
+
Výsledek hlasování: Pro: 8

Ste Suk
+
+
Proti: 0

Šeb Váň
+
+
Zdržel se: 0

Usnesení č. 17/3/2019 bylo schváleno.
 Oprava mostku k domu paní
– bude projednáno se zhotovitelem přípojky
vody do KD.
 Rozdělení biopopelnic – bude uveřejněno ve zpravodaji. Biopopelnice budou
rozděleny dle požadavků občanů na č.p.
 Vyčištění prostoru u hřbitova – vykácení stromů napadených kůrovcem, zadaní
vyfrézování pařezů. Na obnovu okolí hřbitova bude oslovena paní
.
 Seznámení s možností bezplatného zpracování návrhu na obnovu dětského hřiště
u kostela ve Svinčanech.
Místostarosta – p. Váňa
 Provedeno nastavení VO v Nákli – noční a víkendové ranní svícení zrušeno. Návrh
na výměnu spínacího čidla.
 Oprava místních komunikací.
 Vydání obecního informačního zpravodaje je naplánováno ke konci března 2019.
Kontrolní výbor – p. Blažek Josef
 11.4.2019 – Dny Železnohorského regionu.
 Svícení v obci Svinčany, omezení nočního svícení, ukončení svícení ve 23,45 hodin.
 Požádání o informace o stavu rozpracovanosti projektů a stavebních akcí – zastupitelé
budou informováni na příštím zasedání zastupitelstva.
Finanční výbor – pí Fišarová Ludmila
 Finanční kontrola – protokol o výsledku kontroly přiložen k zápis – příloha č. 6.
komise stavební – p. Zdeněk Stejskal
 Firma Kulant – jednání se zástupci firmy ohledně umístění herních prvků v Dolních
Raškovicích (lanová pyramida a houpačka).
 Informace o jednání s projektantem na hřiště „na Křepejřilu“.
Osadní výbor Nákle – p. Beran
 Kontejnerové stání.
 Kořenové čističky – možnosti dotace.
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Příští zasedání zastupitelstva obce 10. 4. 2019.
Zasedání bylo ukončeno v 23,41 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Oznámení o svolání zastupitelstva obce
2. Prezenční listina
3. Inventarizační zpráva za rok 2018
4. Zápis z jednání Osadního výboru Raškovice
5. Zápis Osadní výbor Nákle
6. Protokol o výsledku kontroly
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 03. 2019
Zapisovatel: Michaela Sukdoláková
Ověřovatelé:
Martin Blažek: ................................................

dne ………………………

Zdeněk Stejskal: ................................................... dne ………………………
Starosta:

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

Vysvětlivky hlasování:

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

