Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov,
konaného dne 23. 4. 2018, od 19:00 hodin.
Počet přítomných: 7
Omluven: 0
Hosté: 0
Jednání bylo zahájeno v 19.01 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 15. 4. 2018 do 23. 4. 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 Milana Vláška a Pavlínu Štěpánkovou, zapisovatelem Pavla
Šorfa ml.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov určuje ověřovateli zápisu Milana Vláška a Pavlínu Štěpánkovou,
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.

Došlá pošta
Kontrola plnění zápisu
Dotace
Různé

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva konaného dne 19. 3. 2018 – bez připomínek.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost o vyjádření ohledně existence sítí a vyjádření ke stavbě nové přípojky NN pro p. p. č. 641/3 a 641/9
v KÚ Svojkov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí se stavbou nové přípojky NN pro p. p. č. 641/3 a 641/9 v KÚ
Svojkov .
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost o vyjádření k záměru stavby nové přípojky NN pro p. p. č. 253/36 v KÚ Svojkov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí se stavbou nové přípojky NN pro p. p. č. 253/36 v KÚ Svojkov .
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost o vyjádření ke stavbě RD na p. p. č. 121/20 v KÚ Svojkov a souhlas s uložení přípojky vodovodu
v místní komunikaci p. č. 1008/1 v KÚ Svojkov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí se stavbou RD na p. p. č. 121/20 a dále souhlasí s uložením
přípojky vodovodu v místní komunikaci p. č. 1008/1 v KÚ Svojkov.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a.s., která se uskuteční 21. 6. 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje delegaci starosty pana Gustava Pilze k jednání na valné
hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice,
Přítkovská 1689, PSČ 415 50, která se bude konat dne 21. 6. 2018.
Zastupitelstvo obce Svojkov ukládá panu Gustavu Pilzovi, aby se zúčastnil předmětné valné hromady,
aby jednal a hlasoval na této valné hromadě v zájmu obce Svojkov.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Záměr na zřízení věcného břemene na uložení prodloužení vodovodního řadu v obecním pozemku p. č.
1014/1 v KÚ Svojkov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje záměr na zřízení věcného břemene na uložení prodloužení
vodovodního řadu v obecním pozemku p. č. 1014/1 v KÚ Svojkov.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Kontrola hospodaření obce proběhla dne 26. 3. 2018. Kontrolu provedl odbor kontroly Krajského úřadu
Libereckého kraje. Při přezkoumání hospodaření obce Svojkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svojkov za
rok 2017.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Různé
1. 31 8. 2018 žádost o konání svatebního obřadu v Zámecké zahradě p. Příhoda – pro 7 hlasů.
2. Nákup dvou sad lavic a stolů (Pivní sety) na zkoušku od dvou dodavatelů – pro 7 hlasů.
3. Místní knihovna bude pořádat výstavu fotografií z obce k oslavě 100. výročí založení naší
republiky – pro 7 hlasů.
4. 12.5.2018 bude svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 9.00 – 11.00, kontejnery budou
přistaveny za kaplí sv. Václava.
5. Za kaplí Sv. Václava je na konci cesty opět připravený kontejner na zelený odpad (tráva, listí,
plevel), vedle kontejneru je možné také skládat větve, které budou následně zeštěpkovány. Pokud
má někdo větší množství větví, je možné se domluvit na tel: 605883533 na zeštěpkování větví na
místě. Za tuto službu je jednorázový poplatek ve výši 500 Kč – pro 7 hlasů
6. 27. 4. 2018 na sále obecního úřadu proběhne ukázka klubu robotiky pro děti i dospělé.
7. 13. 5. 2018 bude v kapli sv. Václava od 16.30 koncert ke dni matek – vystoupí svojkovské děti
a hosté
8. 2. 6. 2018 – dětský den od 15.00 a kácení máje od 19.00 v Zámecké zahradě.
9. 2. 6. 2018 – v 10.00 proběhne v Zámecké zahradě slavnostní předání hasičského vozu obci po
celkové modernizaci.
10. 17. 6. 2018 bude v kapli sv. Václava od 17.00 varhanní koncert
11. Obec Svojkov, SDH Svojkov a SK Svojkov děkuje všem účastníkům na akci Ukliďme Česko,
v rámci které byl uklizen celý Svojkov. Celkem bylo naplněno odpadky více než 50 pytlů a dále
bylo z příkopů odklizeno 6 pneumatik.
12. Dále bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům (keškařům), kteří pomohli 21. 4. 2018
s úklidem svojkovského vodopádu a jeho okolí. Dále pak pomohli s vybudováním nové
přístupové cesty.
13. Přerušení dodávky elektrické energie v obci dne 3. 5. 2018 od 8.45 do 10.45.
14. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k projednání možností trvalého měření rychlosti v obci
Svojkov, tak aby došlo k zajištění trvalého snížení rychlosti projíždějících aut a motocyklů v obci
– pro 7 hlasů.
15. Místní knihovně byla schválena dotace na pořízení dataprojektoru ve výši 28.000 Kč.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.14.
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 4. 2018
Zapisovatel: ……………………………………..
Ověřovatelé: ……………………………………..
Starosta: …………………………………….

…………………………………….

