Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov,
konaného dne 22. 1. 2018, od 18:00 hodin.
Počet přítomných: 7
Omluven:
Hosté:
Jednání bylo zahájeno v 18.02 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 14. 1. 2018 do 22. 1. 2018. 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 Danu Kejklíčkovou a Martina Průchu, zapisovatelem Pavla
Šorfa ml.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov určuje ověřovateli zápisu Danu Kejklíčkovou 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.
Starosta dále navrhnul doplnit body Darovací smlouva ZŠ a MŠ Sloup v Čechách, Darovací smlouva SK
Družba Bukovany z. s., Darovací smlouva Liberecký kraj a Žádost o půjčku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Došlá pošta
Kontrola plnění zápisu
Nájemní smlouva s 22 NET s.r.o.
Darovací smlouva ZŠ a MŠ Sloup v Čechách
Darovací smlouva SK Družba Bukovany z. s.
Darovací smlouva Liberecký kraj
Žádost o půjčku paní Věry Plzákové
Dotace
Různé

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva konaného dne 27. 12. 2017 – bez připomínek.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Smlouva se společností 22 NET s.r.o. a obcí Svojkov na umístění antény pro šíření internetu na budově
obecního úřadu. Poplatek je stanoven na 2.400 Kč za rok + úhrada spotřebované ele. energie. Společnost 22

NET s.r.o. převzala všechen majetek společnosti HustyNet s.r.o. Na základě této nové smlouvy je ukončena
spolupráce mezi obcí Svojkov a společností HustyNet s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje smlouvu se společností 22 NET s.r.o. na umístění antény pro
šíření internetu na budově obecního úřadu za poplatek 2.400 Kč za rok + úhrada spotřebované ele.
energie a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Darovací smlouva mezi obcí Svojkov a ZŠ a MŠ Sloup v Čechách. V rozpočtu na rok 2018 byl schválen dar
od obce Svojkov ve výši 15.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Svojkov a ZŠ a MŠ Sloup
v Čechách na částku 15.000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Darovací smlouva mezi obcí Svojkov a SK Družba Bukovany z. s. V rozpočtu na rok 2018 byl schválen dar
od obce Svojkov ve výši 10.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Svojkov a SK Družba Bukovany
z. s. na částku 10.000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Darovací smlouva mezi obcí Svojkov a Libereckým krajem na pozemky p. č. 1009/18 a 1009/19 v KÚ
Svojkov. Na těchto pozemcích je vybudovaný nový chodník v obci a na základě této smlouvy daruje tyto
pozemky Liberecký kraj obci Svojkov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Svojkov a Libereckým krajem na
pozemky p. č. 1009/18 a 1009/19 v KÚ Svojkov a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost paní Věry Plzákové o půjčku z důvodu složité osobní situace na doplacení úvěru na automobil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s poskytnutím půjčky do výše 30.000,- Kč, na dobu osmi měsíců.
Úroková sazba je ve výši 3 % p. a. Splácení bude provedeno v šesti splátkách po 5.000,- Kč. Jednotlivé

splátky jsou splatné do 20. dne daného měsíce. 1. splátka je splatná do 20. 3. 2018. 6. splátka bude
včetně splátky úroku. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0
Zdrželi se 2
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace ve výši 70 % z dotačního programu 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků s podprogramem 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny. Vzhledem ke skutečnosti, že v obci se nachází kaple sv. Václava, má tak obec možnost
podat žádost o dotaci na „Oprava kaple svatého Václava – obec Svojkov“.
Podle předběžného rozpočtu na „Oprava kaple svatého Václava – obec Svojkov“ je celková cena bez DPH
640 000,00 Kč a s DPH 774 400,00 Kč.
Za účelem získání maximální možného počtu bodů při hodnocení žádosti bude žádáno o dotaci 70 % z
celkových výdajů projektu včetně DPH ve výši 542 080,00 Kč, přičemž tato částka se realizovaným
výběrových řízení sníží o cca 25 %.
Žádost o dotaci se předkládá do 24.2. 2018 na pobočce Státního zemědělského intervenčního fondu v České
Lípě, v druhém kvartálu roku 2018 proběhne vyhodnocení žádostí a následná realizace by měla probíhat ve
třetím a čtvrtém kvartálu roku 2018.
Na kompletní zajištění administrace tohoto dotačního projektu bude uzavřena příkazní smlouva se
společností Novoborské dotační centrum z. s. Nabídková cena za zajištění kompletní administrace činí 5 %
z celkové předpokládané obdržené dotace a činí tedy 27.104,00,- Kč bez DPH. Cena s DPH je 32.795,84 Kč.
Povinnou přílohou žádosti o příspěvek je výpis o usnesení Zastupitelstva obce o schválení podání žádosti o
dotaci k realizaci akce „Oprava kaple svatého Václava – obec Svojkov“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje
a) podání žádosti o dotaci ve výši 70 % na akci „Oprava kaple svatého Václava – obec Svojkov“ do
dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, včetně finanční
spoluúčasti obce ve výši 30 % z celkových uznatelných nákladů
b) uzavření příkazní smlouvy s Novoborským dotačním centrem z.s. na zajištění kompletní
administrace žádosti o dotaci na akci „Oprava kaple svatého Václava – obec Svojkov“.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí z důvodu účelových změn v zákoně o
odpadech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v
případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech,
které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo
zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu
zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké
spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv

ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby
navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Různé
1. V pátek 9. 3. 2018 bude na sále obecního úřadu oslava MDŽ od 19.00
2. 19. 5. 2018 žádost o propůjčení Zámecké zahrady paní Dana Kejklíčková – pro 7 hlasů.
3. 26. 5. 2018 žádost o propůjčení Zámecké zahrady pan Milan Vlášek – pro 7 hlasů.
4. 9. 6. 2018 žádost o propůjčení Zámecké zahrady pan Gustav Pilz – pro 7 hlasů.
5. 15. 9. 2018 žádost o propůjčení Zámecké zahrady pan Pavel Šorf st. – pro 7 hlasů.
6. 21. 7. 2018 žádost o propůjčení Zámecké zahrady paní Karolína Červenková – pro 7 hlasů.
7. 12. 8. 2018 žádost o propůjčení Zámecké zahrady závody horských kol – pro 7 hlasů.
8. 10. 2. 2018 bude v Zámecké zahradě ping-pongový turnaj – pořádá SDH Svojkov.
9. 17. 6. 2018 bude v kapli sv. Václava od 17.00 varhanní koncert.
10. Velké poděkování všem za novoroční dobročinný koncert, který proběhl v kapli sv. Václava.
11. Žádost o výměnu oken v čp. 62 – zastupitelstvo bere na vědomí.
12. Žádost o vybudování chodníčku k čp. 62 – zastupitelstvo bere na vědomí.
13. Zpráva kontrolního výboru o prohlídce hřiště – zastupitelstvo bere na vědomí.
14. Závady na novém chodníku – reklamace u dodavatele – pro 7 hlasů.
15. Možnost prodeje jednorázových známek na svoz odpadu v krámku – pro 7 hlasů.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.35.
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 1. 2018
Zapisovatel: ……………………………………..
Ověřovatelé: ……………………………………..
Starosta: …………………………………….

…………………………………….

