OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 20. června 2016

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.6.2016.
2. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou,
Josefa Němce a Martu Panuškovou.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Petráně a Františka Kasla.
4. Schvaluje prodej
a) pozemku p.č. 311/9 o výměře 230 m2, ostatní plocha, vzniklého
oddělením z pozemku p.č. 311/9 podle geometrického plánu
č. 440-74/2016,
b) pozemku p.č. 311/20 o výměře 27 m2, trvalý travní porost, vzniklého
oddělením z pozemku p.č. 311/11 podle geometrického plánu
č. 440-74/2016,
oba v katastrálním území Svojšín, Filipu Vackovi, nar. 15.5.1977, bytem
Terezie Brzkové 764/54, 318 00 Plzeň za celkovou kupní cenu 25 700,- Kč.
5. Schvaluje prodej pozemku p.č. 311/21 o výměře 33 m2, ostatní plocha,
vzniklého oddělením z pozemku p.č. 311/9 podle geometrického plánu č. 44074/2016 v katastrálním území Svojšín, Pavlu Matyáškovi, nar. 8.4.1947, bytem
Toužimská 1700/15, 323 00 Plzeň za kupní cenu 3 300,- Kč.

6. Schvaluje bezúplatné nabytí
a) pozemku p.č. 14/5 o výměře 1 341 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
b) pozemku p.č. 403/2 o výměře 50 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace,
oba v katastrálním území Holyně u Svojšína, od České republiky - Státního
pozemkového úřadu, IČ 1312774, se sídlem Husinecká 11a, 130 00 Praha 3
– Žižkov.
7. Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu k pozemkům p.č. 1052/3,
1042/17, 1042/19, 1108, 1042/8, 1042/9, 1042/5, 1042/2, 1042/10, 1112,
st. 32/2, 1042/13, st. 170 v katastrálním území Svojšín, mezi Obcí Svojšín
jako budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly jako budoucí oprávněnou; věcné
břemeno – služebnost bude spočívat v umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy, stavba „Svojšín, TC, náves, kNN“; úplný návrh smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu včetně situačního snímku se zákresem
předpokládaného rozsahu věcného břemene tvoří přílohu tohoto usnesení.
8. Schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 200 000,- Kč od Plzeňského kraje,
IČ 70890366, Škroupova 18, 306 13 Plzeň k spolufinancování nákupu starší
cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Svojšín v rámci programu
a akce „DT 2016 Dotace na pořízení CAS, Svojšín“, na základě usnesení
Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 2302/ZPK/2016 ze dne 13.6.2016.
9. Schvaluje nákup cisternové automobilové stříkačky KAROSA CAS 25 –
L 101, RZ TC 74-04 od Městyse Stráž, IČ 00260169, se sídlem Stráž 1,
348 02 Bor, za nabídkovou cenu 440 000,- Kč včetně DPH, která byla
stanovena posudkem o stanovení ceny motorového vozidla č. 5170/64/16,
zpracovaným Bohuslavem Vokáčem dne 26.5.2016.
10. Schvaluje záměr prodeje cisternové automobilové stříkačky ŠKODA CAS
25 - Š 706 RTHP, RZ TC 30-06, za minimální cenou 30 000,- Kč včetně DPH;
prodej lze uskutečnit vybranému zájemci na základě předchozí inzerce obce
za podmínky, že obec nejprve získá do svého vlastnictví a zařadí do výjezdu
jiné zásahové vozidlo – cisternovou automobilovou stříkačku.
11. Schvaluje finanční vypořádání příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Svojšín, p.o.,
za rok 2015 – převod zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 21 735,33 Kč na účet 432 – Nerozdělený
zisk, Neuhrazená ztráta minulých let.
12. Schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Základní škola a
škola Svojšín, příspěvková organizace, za rok 2015, neboť
že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu
a finanční situace účetní jednotky.
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Mateřská
nezjistilo,
v souladu
účetnictví

13. Schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění a § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce za rok
2015 ve znění předloženého návrhu a souhlasí s celoročním hospodařením
s výhradami k nedostatkům, které vyplývají ze zjištění Krajského úřadu
Plzeňského kraje, odboru ekonomického, při přezkoumání hospodaření ÚSC
Svojšín dne 10.5.2016, uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce, v konečném znění zprávy, a současně přijímá následující
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků:
ukládá všem členům inventarizační komise a účetní obce provádět
inventarizaci majetku v souladu s vyhláškou o inventarizaci majetku a závazků
č. 270/2010 Sb., provádět inventarizaci majetku důsledně a pečlivě; starostovi
obce ukládá klást důraz na poučení jmenovaných členů inventarizační
komise, aby prováděli inventarizaci odpovědně a včas. Termín plnění:
průběžně.
14. Schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Obec Svojšín za rok 2015
a převod hospodářského výsledku za rok 2015 z účtu 431 - výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek hospodaření
minulých účetních období v roce 2016, neboť nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.
15. Schvaluje rozpočtová opatření č. 3 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2016
podle samostatné přílohy.
16. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti zabezpečení výkonu funkce speciálního stavebního úřadu pro místní
komunikace mezi Obcí Svojšín a Městem Stříbro, IČ 00260177 se sídlem
Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro; úplný návrh smlouvy tvoří samostatnou
přílohu tohoto usnesení.

Ve Svojšíně dne 20.6.2016

Josef Němec v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Tomáš Petráň v.r.
František Kasl v.r.
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