OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 10. listopadu 2016

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.10.2016.
2. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou,
Romana Vilda a Tomáše Petráně.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Němce a Martu Panuškovou.
4. Schvaluje koupi pozemků, které jsou ve vlastnictví Josefa Nevidzana,
nar. 14.10.1947, bytem Svojšín 84, Svojšín do vlastnictví Obce Svojšín,
a to:
a) pozemku p.č. 116/2, orná půda o výměře 17 m2,
b) pozemku p.č. 116/3, orná půda o výměře 158 m2,
v katastrálním území Nynkov, vytvořených na základě geometrického plánu
č. 76-292/2016, vyhotoveného panem Radkem Petráškem, náměstí Republiky
423, Bor, z pozemku p.č. 116 v katastrálním území Nynkov, za kupní cenu
17 500,- Kč a se závazkem zaplatit další náklady vzniklé v souvislosti
s výkupem těchto pozemků.
5. 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 a 1055/1 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.
6. Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Svojšín a Spolkem
místních rybářů Řebří, IČ 270 31 667, se sídlem Řebří 43, Svojšín, jejímž
předmětem je výpůjčka pozemků p.č. 32/1 (vodní nádrž v Řebří) a 32/2
v katastrálním území Řebří, na období od 1.1.2017 do 31.12.2018 ve znění
návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
7. Schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Svojšín a Spolkem
místních rybářů obce Svojšín, IČ 270 28 437, se sídlem Svojšín 64, Svojšín,
jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p.č. 622/3 (koupaliště ve Svojšíně)
a vymezených částí pozemků p.č. 622/1 a 667/1 v katastrálním území Svojšín,
na období od 1.1.2017 do 31.12.2018; návrh smlouvy tvoří samostatnou
přílohu tohoto usnesení.
8. Bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Svojšín,
příspěvkové organizace, za školní rok 2015/2016, jejíž součástí je zpráva
o hospodaření školy za rok 2015.
9. Bere na vědomí, že v řízení o Územním plánu Svojšín nebyly uplatněny
žádné námitky, a tak není vydáváno rozhodnutí o námitkách.
10. Vydává Územní plán Svojšín, po ověření, že návrh územního plánu není
v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR, se Zásadami územního
rozvoje Plzeňského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, v souladu
s ustanovením § 54 odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 171, § 172, § 173
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (správní řád), formou
opatření obecné povahy.
11. Ukončuje platnost Územního plánu obce Svojšín a Změny č. 1 Územního
plánu obce Svojšín a ruší Obecně závaznou vyhlášku o závazných částech
Územního plánu obce Svojšín, vydanou dne 24.5.2004 na základě usnesení
č. 10/11/IV, a to ke dni nabytí účinnosti Územního plánu Svojšín.
12. Ukládá
Karlu Petráňovi, starostovi obce:
1) zajistit zveřejnění:
a) oznámení o vydání Územního plánu Svojšín opatřením obecné povahy
po dobu 15 dnů v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu,
b) Územního plánu Svojšín způsobem umožňujícím dálkový přístup,
2) do 15 dnů po nabytí účinnosti Územního plánu Svojšín předat pořizovateli,
tj. Městskému úřadu Stříbro, odboru výstavby a územního plánování:
a) usnesení Zastupitelstva obce Svojšín o vydání Územního plánu
Svojšín,
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b) oznámení o vydání opatření obecné povahy s vyznačením termínu jeho
zveřejnění,
c) dokumentaci Územního plánu Svojšín, podepsanou od starosty
a místostarosty, k vyznačení jeho účinnosti ve smyslu ustanovení § 14
odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti.
13. Schvaluje rozpočtová opatření č. 5 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2016
podle samostatné přílohy.
Ve Svojšíně dne 10.11.2016

Tomáš Petráň v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:

Josef Němec v.r.
Marta Panušková v.r.
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