Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov,
konaného dne 5. 6. 2017, od 18:00 hodin.
Počet přítomných: 6
Omluven: 1
Hosté: 2
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 28. 5. 2017 do 5. 6. 2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je
přítomno 6 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Danu Kejklíčkovou a Pavla Šorfa st., zapisovatelem Pavla Šorfa
ml.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov určuje ověřovateli zápisu Danu Kejklíčkovou a Pavla Šorfa st.,
zapisovatelem Pavla Šorfa ml.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Pavel Šorf ml. Navrhuje doplnit tyto body, rozpočtové změny 2/2017 a revokace usnesení č. 5 ze
zastupitelstva dne 19.12.2016 rozpočet na rok 2017 a schválení opraveného znění
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Došlá pošta
Kontrola plnění zápisu
Rozpočtové změny 2/2017
Revokace usnesení č. 5 ze zastupitelstva dne 19.12.2016 rozpočet na rok 2017 a schválení
opraveného znění
Záměr prodeje pozemku
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Svojkov a městem Cvikov na výkon přestupkové
agendy.
Dotace
Různé

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva konaného dne 15. 5. 2017 – bez připomínek.
…………………………………………………………………………………………………………………...

Žádost o vyjádření k vodovodní přípojce plánovaného RD na pozemku p. č. 923/29 dle předložené
dokumentace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s vodovodní přípojkou pro plánované RD na pozemku p. č.
923/29 v KÚ Svojkov dle předložené dokumentace za těchto podmínek, přípojka bude provedena
podvrtem. Vodovodní přípojka bude o velikosti DN 63.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Rozpočtové změny č. 2-2017 dle přílohy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje rozpočtové změny č. 2-2017 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Revokace usnesení č. 5 ze zastupitelstva dne 19.12.2016 rozpočet na rok 2017 - Rozpočet na rok 2017 je
navržen jako vyrovnaný. Plánované příjmy rozpočtu jsou v celkové výši 3.042.000 Kč, plánované výdaje
rozpočtu jsou také ve výši 3.042.000 Kč. Na straně daňových příjmů je zohledněn skutečný výběr daní
v roce 2016 a předpoklad výběru daní v roce 2017. Na straně výdajů jsou v rozpočtu zahrnuty kromě
pravidelných výdajů také finance na investiční akce. Obec do rozpočtu zahrnula a chce v roce 2017
pokračovat v rozšiřování veřejného osvětlení, opravách místních komunikací, a v případě získání dotace
opravit pomník obětem světových válek a fasádu na kapli Sv. Václava. V rozpočtu je také zahrnuto splácení
úvěru na výstavbu chodníku. Schválené usnesení bylo: Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje rozpočet
obce Svojkov na rok 2017. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy jsou ve výši 3.042.000 Kč a výdaje jsou ve
výši 3.042.000. Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0, Usnesení č. 5 bylo schváleno.
A schválení opraveného znění. Důvodem je, že obec musí samostatně vykázat položku splácení investičního
úvěru, který si obec v roce 2016 pořídila za účelem financování výstavby nového chodníku v obci. Z tohoto
důvodu bude rozpočet přebytkový ve výši 343.000 Kč, což jsou právě plánované splátky úvěru v roce 2017.
A tento přebytek bude použit právě na splácení úvěru v roce 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov revokuje usnesení č. 5 ze zastupitelstva, které se konalo dne 19.12.2016 a
schvaluje nové změní:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje rozpočet obce Svojkov na rok 2017. Rozpočet je přebytkový,
příjmy jsou ve výši 3.042.000 Kč a výdaje jsou ve výši 2.699.000. Přebytek rozpočtu ve výši 343.000 Kč
bude použitý na financování splátek investičního úvěru v roce 2017.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Záměr prodeje pozemků p. č. 918/10 o výměře 2.281 m2, p. č. 918/11 o výměře 2.200 m2, p. č. 918/12 o
výměře 2.173 m2 a p. č. 918/13 o výměře 2.000 m2 v KÚ Svojkov oddělených geometrickým plánem číslo
591-30/2014. Cena je stanovena ve výši 300 Kč za m2. Dále související náklady na vybudování a přeložení
sítí a úpravu místní komunikace ve výši 1.000.000 Kč budou rozděleny na jednotlivé kupující ve výši
250.000 Kč ke každému výše uvedenému pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 918/10 o výměře 2.281 m2, p. č.
918/11 o výměře 2.200 m2, p. č. 918/12 o výměře 2.173 m2 a p. č. 918/13 o výměře 2.000 m2 v KÚ
Svojkov oddělených geometrickým plánem číslo 591-30/2014. Cena je stanovena ve výši 300 Kč za m2.
Dále související náklady na vybudování a přeložení sítí a úpravu místní komunikace ve výši 1.000.000
Kč budou rozděleny na jednotlivé kupující ve výši 250.000 Kč ke každému výše uvedenému pozemku.
Náklady s převodem spojené ponese kupující. Náklady na vypracování kupní smlouvy ponese
kupující.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 2
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Cvikov O výkonu přenesené působnosti na úseku
přestupkové agendy dle §46 ods.2 až § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem
Cvikov O výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy dle §46 ods.2 až § 50 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
k podpisu dodatku č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Výběr dodavatele na zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na stavbu prodloužení
vodovodu pro stavební parcely na pozemku p. č. 918/1 v KÚ Svojkov. Obec obdržela tři nabídky a rozhodla
se pro cenově nejlepší nabídku pana Ing. Jana Plhala – vodohospodářské projekty, jeho cena je 21.780 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje nabídku pana Ing. Jana Plhala ve výši 21.780 Kč za
vypracování dokumentace pro územní řízení a stavebního povolení na stavbu prodloužení vodovodu
pro stavební parcely na pozemku p. č. 918/1 v KÚ Svojkov.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Splátkový kalendář na dlužené nájemné pro nájemníka v obecním domě čp. 13. Pro realizaci splátkového
kalendáře je nutné hradit běžné nájemné v řádném termínu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje splátkový kalendář na dlužné nájemné pro nájemníka
v obecním domě čp. 13. 1. splátka 5.000 Kč bude do 30.6.2017. 2. splátka 5.000 Kč bude do 31.7.2017.
3. splátka 5.000 Kč bude do 31.8.2017.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...

Různé
1. 3. 6. 2017 od 15.00 bude v Zámecké zahradě den dětí. Upozornění na zákaz prodeje alkoholu na
akcích určených převážně pro děti a mládež.
2. 3. 6. 2017 od 19.00 bude v Zámecké zahradě dražba a kácení máje.
3. 15. 7. 2017 bude folkový večer Svojkovská zahrada.
4. 29. 7. 2017 bude v Zámecké zahradě pořad „na stojáka“.
5. 26. 8. 2017 bude v Zámecké zahradě hasičská zábava.
6. 23. 9. 2017 bude Václavský jarmark.
7. Novoborsku byla schválena dotace na pořízení nových kompostérů, realizace bude v průběhu
podzimu 2017.
8. Stavební úřad vydal souhlas s opravou fasády a oken na kapli sv. Václava.
9. Žádost o řešení sklonu cesty kolem čp. 46 tak, aby voda byla odváděna směrem od domu. Nutné
sejít se na místě a dohodnout postup s firmou, která úpravu bude provádět.
10. Žádost o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 641/7 v KÚ Svojkov za účelem zajištění
přístupu na pozemky p. č. 641/10, 641/6 a 639/3. S žádost o souhlas s uložením vodovodní
přípojky do pozemku p. č. 1037 a 641/7 v KÚ Svojkov – před rozhodnutím je nutné místní
šetření.
11. Žádost p. Eliáše o zapůjčení Zámecké zahrady 16. – 17. 9. 2017 – pro 6 hlasů.
12. Žádost o upozornění vlastníků psů, o jejich zajištění, aby byla lidem umožněna bezpečná chůze
po chodníku v obci.
13. Zaplocení pozemku p. č. 1060 v KÚ Svojkov – pokusit se dohodnout s majitelem na možnosti
pěšího průchodu přes tento pozemek.
14. Starosta požádá o čtyři přípojky NN na stavební pozemky na pozemku p. č. 918/1 – pro 6 hlasů.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.52.
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 6. 2017
Zapisovatel: ……………………………………..
Ověřovatelé: ……………………………………..
Starosta: …………………………………….

…………………………………….

