OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 20. dubna 2016

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.4.2016.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu Františka Kasla a Martu Panuškovou.
3. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou,
Josefa Němce a Tomáše Petráně.
4. Schvaluje vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v katastrálním území
Svojšín, a to:
a) pozemku p.č. 311/9, ostatní plocha, o výměře 230 m2,
b) pozemku p.č. 311/21, ostatní plocha, o výměře 33 m2,
které vznikly oddělením na základě geometrického plánu č. 470-74/2016,
vyhotoveného p. Radkem Petráškem, zeměměřická činnost, náměstí
Republiky 423, Bor, z pozemku p.č. 311/9,
c) pozemku p.č. 311/20, trvalý travní porost, o výměře 27 m2,
který vznikl oddělením na základě geometrického plánu č. 470-74/2016,
vyhotoveného p. Radkem Petráškem, zeměměřická činnost, náměstí
Republiky 423, Bor, z pozemku p.č. 311/11.
5. Schvaluje uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu „Svojšín,
Svojšín – napojení na skupinový vodovod Stříbro“ v pozemcích p.č. 110/5
a 110/8 v katastrálním území Nynkov mezi Obcí Svojšín jako vlastníkem
stavbou dotčených pozemků a Vodohospodářským sdružením obcí západních
Čech, IČ 47700521, se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary;
úplný návrh smlouvy o právu provést stavbu tvoří samostatnou přílohu tohoto
usnesení.

6. Schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření
na pozemku vlastníka pro stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 1992-2 Svojšín“
na částech pozemků p.č. 341/4 a 1057 v katastrálním území Svojšín mezi
Obcí Svojšín jako vlastníkem stavbou dotčených pozemků a Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.; úplný návrh smlouvy o právu
k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka tvoří samostatnou
přílohu tohoto usnesení.
7. Schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 na akci
„Mateřská škola – rekonstrukce topného systému“.
8. Schvaluje rozpočtová opatření č. 2 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2016
podle samostatné přílohy.
9. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád obce
ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
10. Schvaluje inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku, závazků
a pohledávek obce k 31.12.2015, která tvoří samostatnou přílohu tohoto
usnesení, a vyřazení nepotřebného majetku a pohledávek podle této zprávy.
11. Schvaluje ceník pro prodej palivového dřeva platný ode dne 20.4.2016 takto:
bříza 700,- Kč/prm,
smrk, borovice 600,- Kč/prm; v cenách zahrnuta daň z přidané hodnoty.
12. Stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce, kteří vykonávají funkci člena výboru zastupitelstva obce,
takto:
za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce v celkové výši
1 097,- Kč (911,- Kč + 186,- Kč dle sl. 10 a 13 přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb.),
za výkon funkce člena výboru zastupitelstva obce v celkové výši 776,- Kč
(590,- Kč + 186,- Kč dle sl. 11 a 13 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.);
stanovené odměny budou poskytovány ode dne 1.5.2016;
při souběhu výkonu více funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí
zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna.
Ve Svojšíně dne 20. dubna 2016
Josef Němec v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
František Kasl v.r.

Marta Panušková v.r.
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