OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 11. prosince 2017

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 12. 2017,
a to s následujícími úpravami:
a) v bodě č. 14 Různé – problematika vzniklá v období přípravy zasedání
s upřesněním o Návrh na odkoupení pozemku p.č. 32 v katastrálním
území Svojšín,
b) vypuštění bodu č. 11 – Návrh na zahájení provozování hospodářské
činnosti.
2. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Františka Kasla, Martu Panuškovou
a Romana Vilda.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Němce a Marcelu Pomyjovou.
4. Schvaluje nabytí pozemku st.p.č. 234 včetně evidované stavby bez čp./če.,
stavba občanské vybavenosti v k.ú. Svojšín od České republiky – Ministerstva
financí, IČ 00006947, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, 118 10 na základě
Smlouvy o prodeji privatizovaného majetku za kupní cenu 9 864,- Kč.
5. Schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 769, ostatní plocha,
v katastrálním území Řebří; geometrický plán pro rozdělení pozemku bude
zpracován před publikací záměru prodeje a převáděná část pozemku bude
součástí vyhlášeného záměru.
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6. Schvaluje doplnění Místního programu rozvoje obce pro období 2015 – 2018,
schváleného usnesením č. 4/6 ze dne 24. 3. 2015, o investiční akci Výstavba
zpevněné parkovací plochy a úprava veřejného prostranství pro potřeby
základní a mateřské školy.
7. Bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Svojšín,
příspěvkové organizace, za školní rok 2016/2017, jejíž součástí je zpráva
o hospodaření školy za rok 2016.
8. Jmenuje za členy školské rady základní školy pro období 2018 až 2020
Martu Panuškovou, 9. 8. 1978, bytem Svojšín 42,
a Helenu Šohajkovou, 25. 10. 1985, bytem Svojšín 132.
9. Schvaluje rozpočet obce na rok 2018 ve znění předloženého návrhu, který tvoří
samostatnou přílohu tohoto usnesení;
celkové příjmy ve výši
8 311 000,- Kč,
celkové výdaje ve výši
7 461 000,- Kč,
financování ve výši
850 000,-Kč.
Rozpočet se schvaluje jako přebytkový.
10. Schvaluje rozpočtový výhled obce na období let 2019 – 2020 ve znění návrhu,
který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
11. Schvaluje rozpočtová opatření č. 9 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017
ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
12. Schvaluje podání žádosti České spořitelně a.s., IČ 45244782,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 o poskytnutí úvěru na financování
či spolufinancování investičních akcí
a) Mateřská škola Svojšín – projekt energetických úspor,
b) Stavební úpravy domu čp. 21,
c) Svojšín – Regenerace centrální části obce – I. etapa,
do celkové výše 9 000 000,- Kč s fixní úrokovou sazbou ve výši 1,49% p.a.,
s možností čerpání do 31. 12. 2018 a se splatností do 31. 12. 2026.
13. Schvaluje jednorázové odměny členům výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce v roce 2017 následovně:
a) 2 500,- Kč/člen Sboru pro občanské záležitosti,
b) 1 600,- Kč/člen finančního nebo kontrolního výboru za podmínky alespoň
50% účasti člena na jednáních výboru.
14. Schvaluje ceník pro prodej palivového dřeva takto:
bříza 700,- Kč/prm + 15% DPH,
smrk, borovice 600,- Kč/prm + 15% DPH
s platností od 1. 1. 2018.
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15. Schvaluje koupi pozemku p.č. 32, zahrada, o výměře 1 271 m2, který
je ve vlastnictví Alexandry Poláčkové, nar. 22. 12. 1993, bytem Žižkova 84,
Stříbro zapsaného na LV č. 417 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Svojšín
a katastrální území Svojšín za kupní cenu 63 550,- Kč.
Ve Svojšíně dne 11. 12. 2017

Tomáš Petráň v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Josef Němec v.r.

Marcela Pomyjová v.r.
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