Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov,
konaného dne 6. 11. 2017, od 19:00 hodin.
Počet přítomných: 6
Omluven: 1
Hosté: 1
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 29. 10. 2017 do 6. 11. 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 Milana Vláška a Danu Kejklíčkovou, zapisovatelem Pavla Šorfa
ml.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov určuje ověřovateli zápisu Milana Vláška a Danu Kejklíčkovou,
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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Došlá pošta
Kontrola plnění zápisu
Pozemky stavba chodníku II část
Dotace
Různé

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva konaného dne 9. 10. 2017 – bez připomínek.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost pana Berného o souhlas s pokácením 1 ks borovice na pozemku p. č. 98 v KÚ Svojkov z důvodu
ohrožení sousední nemovitosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s pokácením stromu dle žádosti pana Berného.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost pana Jaroslava Fialy o souhlas s pokácením 20 ks náletových dřevin na pozemku p. č. 340/2, 340/4,
346, 317/7 a 317/6 v KÚ Svojkov z důvodu vyčištění pozemků od těchto náletových dřevin. Všechny
náletové dřeviny mají obvod kmene do 65 cm.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s pokácením náletových dřevin dle žádosti pana Jaroslava Fialy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost pana Jiřího Pokorného o souhlas s pokácením 3 ks smrků na pozemku p. č. 631/1 v KÚ Svojkov
z důvodu ohrožení sousední nemovitosti a hlavní silnice. Po vichřici dne 29.10.2017 jsou dva smrky
nebezpečně nahnuty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s pokácením stromů dle žádosti pana Jiřího Pokorného.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Stavba nového chodníku zasahuje do pozemku p. č. 577/16 pana Mgr. Malára. Pan Mgr. Malár daruje obci
Svojkov oddělený pozemek p. č. 1009/16 o velikosti 8 m2. Náklady na vypracování darovací smlouvy a
náklady spojené s převodem pozemku ponese obec Svojkov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Svojkov a panem Mgr. Malárem,
na základě které bude obci darován pozemek p. č. 1009/16 o velikosti 8 m2. Náklady na vypracování
darovací smlouvy a náklady spojené s převodem pozemku ponese obec Svojkov. Zastupitelstvo obce
Svojkov pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Stavba nového chodníku zasahuje do stavebního pozemku p. č. 60 manželů Kouřilových. Manželé Kouřilovi
darují obci Svojkov oddělené pozemky p. č. 1009/11 o velikosti 6 m2 a p. č. 1009/12 o velikosti 1 m2.
Náklady na vypracování darovací smlouvy a náklady spojené s převodem pozemků ponese obec Svojkov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Svojkov a Kouřilovými, na základě
které budou obci darovány pozemky p. č. 1009/11 o velikosti 6 m2 a p. č. 1009/12 o velikosti 1 m2.
Náklady na vypracování darovací smlouvy a náklady spojené s převodem pozemků ponese obec
Svojkov. Zastupitelstvo obce Svojkov pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost Enpro Energo IČ: 28628250 o souhlas se stavbou přípojky NN pro pozemek p. č. 121/16 v KÚ
Svojkov dle předložené dokumentace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí se stavbou přípojky NN pro pozemek p. č. 121/16 v KÚ Svojkov
dle předložené dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
V souvislosti s podanou žádostí o dotaci na akci „OPRAVA POMNÍKU OBĚTEM I. A II. SVĚTOVÉ
VÁLKY SVOJKOV“ obec vyhlásila výběrové řízení dle pravidel poskytovatele dotace. Podmínky
výběrového řízení byly předem odsouhlaseny poskytovatelem dotace. K podání nabídek byly vyzvány 3
firmy. Po uplynutí termínu pro podání nabídek obdržela obec 2 nabídky, a to od společností MgA. Miroslav
Žán, Bratronice 28, 273 63 Bratronice, IČ: 03189325 s nabídkovou cenou 318.900,00 Kč bez DPH, Pavel
Kytka, V předpolí 289/13, 100 00 Praha 10, IČ: 02814200 s nabídkovou cenou 345.5702,00 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce po projednání rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na „OPRAVA POMNÍKU OBĚTEM I. A II.
SVĚTOVÉ VÁLKY SVOJKOV“ kterou je nabídka uchazeče MgA. Miroslav Žán, Bratronice 28, 273
63 Bratronice, IČ: 03189325 s nabídkovou cenou 318.900,00 Kč bez DPH (cena s DPH je 385.869,00
Kč), dále zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Svojkov a MgA. Miroslav Žán, Bratronice
28, 273 63 Bratronice, IČ: 03189325 a pověřuje starostu obce Gustava Pilze podpisem smlouvy o dílo
mezi obcí Svojkov a MgA. Miroslav Žán, Bratronice 28, 273 63 Bratronice, IČ: 03189325
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Svazek obcí Novoborska - společný projekt na pořízení velkoobjemových kontejnerů do přihlášených
členských obcí k umístění na veřejná prostranství, ke školám, obecním úřadům, před bytové domy aj. Již
několik obcí tento způsob plnění podmínky likvidace biologického odpadu využívá. Součástí dotace může
být i úprava prostranství (zpevnění plochy) v místě umístění kontejneru – max. 50% pořizovací ceny
kontejneru. Min. výše dotace činí 500.000 Kč, proto se svazek obcí rozhodl podat jednu žádost společnou
pro všechny obce, které projeví zájem, aby došlo k rozdělení celkových nákladů a bylo dosaženo částky
k možné finanční spoluúčasti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účast na společném projektu svazku obcí Novoborska, jehož součástí je
pořízení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad k umístění na veřejná prostranství a s tím spojené
poskytnutí spoluúčasti ve výši 15% a úhradu poměrné části neuznatelných nákladů.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...

Různé
1. Kotlíkové dotace v LK II. – Liberecký kraj bude přijímat elektronické žádosti od 30.11.2017 od
16.00. Více informací je možné získat na internetové stránce http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikovedotace
2. Vánoční tvoření bude v Zámecké zahradě 9.12.2017 od 9.30.
3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Libereckým krajem za rok 2017 proběhlo bez závad.
4. První kolo prezidentských voleb proběhne 12.-13.1.2017.
5. Probíhá výdej kompostérů.
6. Nemocnice v České Lípě má nového ředitele pana Pavla Marka, který požádal obce o příspěvek
na projekt Gynekologicko-porodnického oddělení. Obec pověřuje starostu obce k projednání na
jednání Novoborska a podle výsledku se Svojkov rozhodne na dalším zastupitelstvu – pro 6 hlasů.
7. Nabídka paní Jarmily Tavodové pro občany Svojkova na bezplatné poradenství v oblasti vodního
hospodářství.
8. Obec uspěla spolu s dalšími obcemi z Novoborska s žádostí o dotaci na pořízení štěpkovače,
velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a kontejnerů na tříděný odpad.
9. Poděkování JSDHO Svojkov za pomoc při řešení problémů vzniklých při vichřici dne
29.10.2017.
10. Obec Svojkov požádá Lesy ČR o vykácení velkých stromů, které se nacházejí v bezprostřední
blízkosti rodinných domů, hlavně čp. 8 – pro 6 hlasů.
11. Výstavba sociálních bytů – prověříme možnost zpracování studie – pro 6 hlasů.
12. Problematika volného pohybu psů po obci, znečištění obce psími exkrementy – prověříme
možnosti vyhlášky, čipování psů – pro 6 hlasů.
13. Obci byla schválena dotace za odbornou přípravu JSDHO ve výši 6.550 Kč.
14. Pořízení nové vánoční výzdoby za cenu 5.000 Kč – pro 6 hlasů.
15. Několik připomínek paní Tomšové ke zlepšení vzhledu obce – bude zpracován návrh postupného
řešení všech podaných námětů – pro 6 hlasů.
16. 1. 12. 2017 bude od 16.30 Mikulášská besídka pro děti na sále OÚ.
17. 1. 12. 2017 bude od 19.00 Mikulášská posezení na sále OÚ.
18. 3. 12. 2017 bude od 16.30 rozsvěcení vánočního stromu u kaple Sv. Václava.
19. 17. 12. 2017 bude od 16.30 sousedské zpívání v kapli Sv. Václava
20. 30. 12. 2017 bude v 13.00 výstup na Tisový vrch.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.53.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 11. 2017
Zapisovatel: ……………………………………..
Ověřovatelé: ……………………………………..
Starosta: …………………………………….

…………………………………….

