Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov,
konaného dne 15. 5. 2017, od 18:00 hodin.
Počet přítomných: 7
Omluven:
Hosté: 2
Jednání bylo zahájeno v 18.01 starostou panem Gustavem Pilzem.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Svojkov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 7. 5. 2017 do 15. 5. 2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je
přítomno 7 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavlínu Štěpánkovou a Martina Průchu., zapisovatelem Pavla
Šorfa ml.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov určuje ověřovateli zápisu Pavlínu Štěpánkovou a Martina Průchu,
zapisovatelem Pavla Šorfa ml.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Došlá pošta
Kontrola plnění zápisu
Směna pozemku, koupě pozemku
Dotace
Různé

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva konaného dne 10. 4. 2017 – bez připomínek.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost o poskytnutí daru Spolku CAMELLA - NBP, Nový Bor, IČ: 49864017 (pěvecký sbor z Nového
Boru), v tomto sboru zpívají také děti ze Svojkova. Sbor se letos zúčastní mezinárodního festivalu ve Francii.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Svojkov a Spolkem CAMELLA NBP na částku 3.000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost o poskytnutí příspěvku 2.000 Kč Lince bezpečí, IČ: 61383198.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje příspěvek 2.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 5
Zdrželi se 2
Usnesení č. 4 nebylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost o vyjádření vlastníka dotčeného pozemku p. č. 1037 ke stavbě přípojky NN pro pozemky p. č. 641/9
a 639/3 v KÚ Svojkov dle předložené dokumentace. Po dokončení stavby bude dotčený pozemek předán
starostovi obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí se stavbou nové přípojky NN pro pozemky p. č. 641/9 a 639/3
v KÚ Svojkov dle předložené dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Dohoda o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 8. 8. 2005 mezi Obcí Svojkov a
Českou poštou, s. p. k 31. 7.2 017. O ukončení nájmu je žádáno ze strany České pošty z důvodu zřízení
Partnera od 1. 8. 2017, od tohoto termínu bude možné si poštovní věci vyřizovat v místním obchodě. Česká
pošta zajistí odhlášení odběrného místa elektrické energie.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje dohodu o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových
prostor ze dne 8. 8. 2005 a pověřuje starostu obce k podpisu dohody.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Koupě pozemku p. č. 678/7 o výměře 69 m2. Tento pozemek byl oddělen geometrickým plánem číslo
648-8/2017 od pozemku p. č. 678/1 z důvodu vedení místní komunikace po části tohoto pozemku. Cena za 1
m2 byla stanovena prodávajícím ve výši 30 Kč. Náklady spojené se zaměřením a převodem pozemku nese
obec. Záměr koupě pozemku byl řádně vyvěšen od 24. 4. 2017 – 15. 5. 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje koupi pozemku p. č. 678/7 o výměře 69 m2 za cenu 30 Kč za
1m2. Náklady spojené se zaměřením a převodem pozemku nese obec. Zastupitelstvo obce Svojkov
pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
…………………………………………………………………………………………………………………...

Směna pozemku p. č. 1033/2 o výměře 55 m2 za pozemek p. č. 609/20 o výměře 43 m2. Oba tyto pozemky
byly geometrickým plánem číslo 651-12/2017 odděleny od pozemků p. č. 1033 a 609/15 z důvodu vedení
místní komunikace po části pozemku p. č. 609/15. Náklady spojené se zaměřením a převodem pozemku
nese obec. Záměr směny pozemků byl řádně vyvěšen od 24. 4. 2017 – 15. 5. 2017. Smluvní strany se
dohodly, že směňované pozemky mají pro tuto směnu stejnou hodnotu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje směnu pozemku p. č. 1033/2 o výměře 55 m2 za pozemek p. č.
609/20 o výměře 43 m2. Náklady spojené se zaměřením a převodem pozemku nese obec.
Zastupitelstvo obce Svojkov pověřuje starostu obce k podpisu směnné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost pana Forgáče o souhlas s pokácením 1 ks javoru na pozemku p. č. 840/1 v KÚ Svojkov. Strom je ve
velice špatném stavu. Usychající větve padají na hojně užívanou místní komunikaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s pokácením 1 ks javoru dle žádosti pana Frogáče.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Různé
1. 20. 5. 2017 v 14.00 bude 5. Setkání bývalých žáků Národní školy ve Svojkově.
2. V sobotu 20. 5. 2017 budou přistaveny kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad. Náves
v době od 9.00 – 11.00.
3. 27. 4. 2017 proběhla úspěšně kolaudace nově vybudovaného chodníku.
4. 29. 5. 2017 v 18.00 bude v knihovně promítání filmu z roku 1955 – Hodina tělesné výchovy žáků
z Národní školy ve Svojkově.
5. 3. 6. 2017 od 15.00 bude v Zámecké zahradě den dětí.
6. 3. 6. 2017 od 19.00 bude v Zámecké zahradě dražba a kácení máje.
7. 15. 7. 2017 bude folkový večer Svojkovská zahrada.
8. 29. 7. 2017 bude v Zámecké zahradě pořad „na stojáka“.
9. 26. 8. 2017 bude v Zámecké zahradě hasičská zábava.
10. 23. 9. 2017 bude Václavský jarmark.
11. Proběhla kontrola z Libereckého kraje na údržbu pomníku světovým válkám, vše v pořádku.
12. Informovat občany o povinnosti sekání trávy a plevele na svých pozemcích podle zákona č.
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči.
13. Pořízení dvou nůžkových stanů o rozměru 3x3 m (cena za 1 ks 3.407 Kč) – pro 7 hlasů.
14. Žádost o vodovodní přípojku pro pozemek p. č. 923/29. Starosta projedná s projektantem
variantu prodloužení vodovodního řadu – pro 7 hlasů.
15. Příprava stavebních pozemků na p. p. č. 918/1 v KÚ Svojkov k prodeji na výstavbu RD. Zajištění
projektové dokumentace na prodloužení vodovodního řadu, požádání o vybudování přípojek NN
a přeložení elektrického vedení do země, zjištění předběžného rozpočtu na příjezdové
komunikace - pro 7 hlasů.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.38.

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 5. 2017
Zapisovatel: ……………………………………..
Ověřovatelé: ……………………………………..
Starosta: …………………………………….

…………………………………….

