Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov,
konaného dne 6. 3. 2017, od 18:00 hodin.
Počet přítomných: 6
Omluven: 1
Hosté: 1
Jednání bylo zahájeno v 18.00 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 26. 2. 2017 do 6. 3. 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 Martina Průchu a Pavla Šorfa st., zapisovatelem Pavla Šorfa ml.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov určuje ověřovateli zápisu Martina Průchu 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.
Starosta navrhnul doplnění bodů Pasport místních komunikací a Zaměstnanec obce, dotace na zřízení
pracovního místa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Došlá pošta
Kontrola plnění zápisu
Rozpočtové změny 1-2017
Dotace
Zaměstnanec obce, dotace na zřízení pracovního místa
Pasport místních komunikací
Různé

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva konaného dne 30. 1. 2017 – bez připomínek.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost Krajské správy silnic LK o souhlas s pokácením 1 ks lípy a 1 ks břízy p. č. 1009/1 v KÚ Svojkov.
Oba stromy ohrožují přilehlé nemovitosti.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s pokácením 1 ks lípy a 1 ks břízy dle žádosti KSSLK.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Žádost pana Romana Diviše s pokácením 2 ks ořešáků na pozemku p. č. 641/6 a 639/3 v KÚ Svojkov
z důvodu ohrožení zdraví a majetku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s pokácením 2 ks ořešáků dle přiložené žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Rozpočtové změny č. 1-2017 dle přílohy. Tato rozpočtová změna představuje vratku nevyčerpané části
dotace na zajištění voleb do zastupitelstva kraje. Částka ve výši 10.953 Kč bude vrácena Libereckému kraji.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje rozpočtové změny č. 1-2017 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Liberecký kraj vyhlásil výzvu k podávání žádostí o dotaci v programu obnovy venkova. Jeden z programů je
DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací. Obec v tomto programu podá žádost o dotaci na opravu
komunikace podél Zámecké zahrady a navazující komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 400.000 Kč na opravu místní
komunikace podél Zámecké zahrady a navazující komunikace z programu číslo 2.1 Program obnovy
venkova, DT 4 oprava a výstavba místních komunikací. Zastupitelstvo dále schvaluje spoluúčast obce
ve výši 410.000 Kč. Zastupitelstvo dále schvaluje vyčlenění prostředků v rozpočtu obce na pokrytí
vlastního podílu při financování této akce.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
…………………………………………………………………………………………………………………...
Pro zajištění pravidelné celoroční údržby obce Svojkov je nutné zaměstnat do stálého pracovního poměru
jednoho zaměstnance, který bude tuto údržbu v obci zajišťovat. Základní hrubá mzda ve výši 15.000 Kč,
osobní ohodnocení dle plnění úkolů a kvality odevzdané práce až do výše 6.000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje zaměstnání do stálého pracovního poměru jednoho
zaměstnance, který bude zajišťovat celoroční údržbu v obci Svojkov. Základní hrubá mzda ve výši
15.000 Kč, osobní ohodnocení dle plnění úkolů a kvality odevzdané práce až do výše 6.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

Zdrželi se 0

…………………………………………………………………………………………………………………...
Zastupitelstvo obce projednalo možnost podání žádosti na Úřad práce o příspěvek na vyhrazení společensky
účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje podání žádosti na Úřad práce o příspěvek na vyhrazení
společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání a pověřuje starostu k podání této
žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
…………………………………………………………………………………………………………………...
Kaple Sv. Václava, vnější omítka a okna jsou ve velmi špatném stavu. Obec se pokusí získat dotaci na
opravu vnějšího pláště na kapli a výměnu oken. Je nutné nedříve požádat o stanovisko památkáře, dále je
nutné podat ohlášku na stavební úřad. Poté je nutné vybrat firmu, která má povolení k restaurování udělené
Ministerstvem kultury. Následně se může podat žádost o dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov pověřuje starostu obce k zajištění výše uvedených činností, které jsou
nutnou podmínkou k možnosti podání žádosti o dotaci na opravu vnějšího pláště a výměnu oken na
kapli Sv. Václava.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
…………………………………………………………………………………………………………………...
Dvě firmy předložily na obec nabídku na zpracování pasportu místních komunikací v obci Svojkov.
Nabídka Ing. Petra Frančíka z Nového Boru je ve výši 59.000 Kč a nabídka firmy Promos Sosnová s.r.o. je
ve výši 132.761 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje nabídku Ing. Petra Frančíka na zpracování pasportu místních
komunikací v obci Svojkov ve výši 59.000 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
…………………………………………………………………………………………………………………...
Různé
1. Žádost pana Josefa Vlka o poskytnutí příspěvku na sociální automobil pro Domov důchodců ve
Sloupu v Čechách – pro 2 hlasy, proti 4 hlasy, poskytnutí příspěvku nebylo schváleno.
2. V pátek 10. 3. 2017 bude na sále obecního úřadu oslava MDŽ od 19.00 – pro 6 hlasů.
3. O2 vystaví souhlas s umístěním lamp veřejného osvětlení na jejich sloupy v některých částech
obce.
4. V pátek 14. 4. 2017 bude od 17.00 v kapli Sv. Václava jarní koncert „Gospel Songs“ v podání
ženského pěveckého sboru ze Sloupu v Čechách a Luciany Tomášové s hudebním doprovodem.
5. V sobotu 1. 4. 2017 proběhne v obci dobrovolná akce občanů „Ukliďme příkopy 2017, aby jaro
mohlo svobodně kvést“. Sraz bude v 9.00 před obecním úřadem, tam si rozdělíme pytle na odpad,
rukavice, vesty a uklidíme příkopy podél cest. Zakončení bude v Zámecké zahradě, kde si
opečeme buřty a vyhlásíme nejpilnější sběrače a nejkurióznější nález – pro 6 hlasů.
6. V pátek 31. 3. 2017 bude před obecním úřadem očkování psů od 16.30.

7. V sobotu 20. 5. 2017 budou přistaveny kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad.
8. V sobotu 4. 3. 2017 bylo 25. výročí novodobé samostatnosti naší obce. U této příležitosti Vás
obecní zastupitelstvo zve na čtení z obecní kroniky, které bude v sobotu 25. 3. 2017 od 17.30 na
sále obecního úřadu – pro 6 hlasů.
9. Pro zájemce bude možné nahlížení do obecní kroniky v místní knihovně v následujících
termínech 27. 3. 2017, 3. 4. 2017 a 10. 4. 2017 vždy od 15.30 – 17.30 – pro 6 hlasů.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.05.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 3. 2017
Zapisovatel: ……………………………………..
Ověřovatelé: ……………………………………..
Starosta: …………………………………….

…………………………………….

