OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 12. prosince 2016

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 1. 12. 2016, a to
s doplněním bodu č. 7 Různé - problematika vzniklá v období přípravy
zasedání s upřesněním:
a) Návrh majetkoprávního jednání – uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene k pozemkům p.č. 387/6 a 387/7 v k.ú. Holyně u Svojšína
a pozemkům p.č. 1054/3, 1055/1 a 350/1 v katastrálním území Svojšín,
b) Návrh jednorázových odměn pro členy výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce v roce 2016.
2. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou,
Martu Panuškovou a Františka Kasla.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Petráně a Romana Vilda.
4. Schvaluje podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, IČ 01312774,
se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 o bezúplatné nabytí pozemků, které
jsou v platném Územním plánu Svojšín vymezeny jako plochy veřejné zeleně,
a to:
a) pozemek p.č. 43/17, trvalý travní porost, o výměře 1648 m2,
v katastrálním území Nynkov – plocha Z 37 – plocha veřejného
prostranství – veřejná zeleň - park na východě sídla Nynkov,
b) část pozemku p.č. 11/1, trvalý travní porost, v katastrálním území Řebří
– část plochy Z 40 – plocha veřejného prostranství – veřejná zeleň park
v centru sídla Řebří včetně místní komunikace k ploše Z 41 – ZV,

a bezúplatné nabytí těchto nemovitostí od ČR – Státního pozemkového úřadu
do vlastnictví Obce Svojšín.
5. Schvaluje rozpočet obce na rok 2017 ve znění návrhu, který tvoří
samostatnou přílohu tohoto usnesení.
6. Schvaluje rozpočtový výhled obce na období let 2018 – 2019 ve znění
návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
7. Schvaluje rozpočtová opatření č. 6 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2016
podle samostatné přílohy.
8. Pověřuje starostu obce k provedení závěrečných rozpočtových opatření
ve schváleném rozpočtu obce na rok 2016; rozpočtová opatření je možné
učinit pouze za účelem splnění platebních povinností vyplývajících z dříve
sjednaných závazků (do 12. 12. 2016 včetně) nebo z obecně závazných
právních předpisů či uložených podle obecně závazných předpisů a dále
k provedení výdajů nezbytných z hlediska zabezpečení chodu obce a
obecního úřadu nebo zabránění škodám; učiněná rozpočtová opatření budou
s odůvodněním předložena na vědomí zastupitelstvu obce na prvním
zasedání zastupitelstva obce konaném v roce 2017.
9. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
k pozemkům p.č. 387/6 a 387/7 v katastrálním území Holyně
u Svojšína a pozemkům p.č. 1054/3, 1055/1 a 350/1 v katastrálním území
Svojšín, mezi Obcí Svojšín jako povinnou z věcného břemene a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná
1003/7, Praha 1, Nové Město jako oprávněnou z věcného břemene, kdy
věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě bude spočívat v právu zřídit,
provozovat, rekonstruovat, modernizovat a opravovat na části dotčených
pozemků inženýrskou síť zemního elektrického vedení NN a na části pozemku
p. č. 387/6 v k. ú. Holyně u Svojšína elektroměrový pilíř; návrh smlouvy tvoří
samostatnou přílohu tohoto usnesení.
10. Schvaluje jednorázové odměny členům výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce v roce 2016 následovně:
a) 2 300,- Kč/člen Sboru pro občanské záležitosti,
b) 1 400,- Kč/člen finančního nebo kontrolního výboru za podmínky
alespoň 50% účasti člena na jednáních výboru.
Ve Svojšíně dne 12. 12. 2016

Josef Němec v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Tomáš Petráň v.r.

Roman Vild v.r.
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