OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 13. září 2016

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 5.9.2016.
2. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou,
Josefa Němce a Tomáše Petráně.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu Martu Panuškovou a Romana Vilda.
4. Schvaluje záměr přípravy stavebních parcel v těchto rozvojových plochách:
a) pozemku p.č. 380/1, orná půda, v katastrálním území Svojšín,
b) pozemku p.č. 373/8, orná půda, v katastrálním území Svojšín,
a provedení nezbytných úkonů k přípravě stavebních parcel včetně
zpracování návrhu budoucího rozdělení pozemků pro tyto účely.
5. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 488 024,58 Kč žadateli
Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech, IČ 47700521, se sídlem
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary na financování akce „Svojšín
u zámku – vodovod a kanalizace“, a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí této dotace ve znění návrhu smlouvy, který tvoří samostatnou
přílohu tohoto usnesení.
6. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 15.7.2016 o koupi
cisternové automobilové stříkačky KAROSA CAS K 25 – L 101, RZ TC 74-04,
uzavřené mezi Obcí Svojšín a Městysem Stráž, IČ 00260169, se sídlem

Stráž 1, 348 02 Bor, ve znění návrhu dodatku, který tvoří samostatnou přílohu
tohoto usnesení.
7. Bere na vědomí stanoviska uplatněná k vyhodnocení výsledků veřejného
projednání návrhu územního plánu Svojšín, a to bez dalších opatření.
8. Bere na vědomí petici vlastníků nemovitostí na území bývalého dětského
tábora Tosty Aš – nesouhlas se začleněním pozemků p.č. 105/28, 105/10,
105/11, 105/24 a st.p.č. 328/1 a 328/2 v katastrálním území Svojšín mezi
plochy BV – bydlení v rodinných domech venkovské v pořizovaném územním
plánu Svojšín.
9. Nevyhovuje požadavku vyplývajícímu z podané petice vlastníků nemovitostí
na území bývalého dětského tábora Tosty Aš, a to vzhledem k uplynutí lhůty
pro podání připomínek nebo námitek ke zpracovanému návrhu územního
plánu, dřívějšímu zadání a s ohledem na stávající a očekávaný způsob využití
území v dalších letech.
10. Schvaluje rozpočtová opatření č. 4 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2016
podle samostatné přílohy.
11. Neschvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 200 000,- Kč
z dotačního programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí
Plzeňského kraje 2016 na akci „Mateřská škola – rekonstrukce topného
systému“ z důvodu, že žádost o dotaci byla uspokojena pouze částečně a tyto
prostředky tak nedostačují ke krytí nákladů připravované akce, s tím, že obec
bude nadále hledat vhodný dotační titul pro financování této akce.

Ve Svojšíně dne 13.9.2016

Josef Němec v. r.
místostarosta obce

Karel Petráň v. r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Marta Panušková v. r.
Roman Vild v. r.
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