OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 9. března 2017

Zastupitelstvo obce Svojšín

1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 2. 2017,
a to v bodě č. 10 s upřesněním – projednání návrhu rozpočtového opatření
č. 1 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Petráně a Romana Vilda.
3. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou,
Josefa Němce a Martu Panuškovou.
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 pro veřejně
prospěšné stavby, opatření a asanace, a to:
a) pozemku p.č. 1137, ostatní plocha, o výměře 256 m2,
b) pozemku p.č. 1138, ostatní plocha, o výměře 359 m2,
c) pozemku p.č. 1156, ostatní plocha, o výměře 1827 m2,
vše v katastrálním území Svojšín jako plochy W 10 - podle platného Územního
plánu Svojšín, a bezúplatné nabytí těchto nemovitostí od ČR – Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví Obce Svojšín.

5. Schvaluje podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, IČ 01312774,
se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 o bezúplatné nabytí pozemku
p.č. 77/9, ostatní plocha, o výměře 1 639 m2 (pozemek je veřejnou
komunikací) v katastrálním území Svojšín, a bezúplatné nabytí této
nemovitosti od ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví
Obce Svojšín.
6. Schvaluje provedení opravy chyby v zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 12. 12. 2016 tak, že zaznamenané usnesení č. 14/4
po opravě zní následovně:
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. 45/17, trvalý travní porost, o výměře 1 648 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.
7. Schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace Plzeňskému kraji,
IČ 70890366, se sídlem Škroupova 18, Plzeň ve výši 17 800,- Kč
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017,
konkrétně na úhradu ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné
služby v přepravě cestujících vzniklých na základě smluv dopravců
s žadatelem a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve znění návrhu, který
tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
8. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7 ve schváleném rozpočtu obce
na rok 2016, provedená na základě pověření usnesením zastupitelstva obce
č. 14/8 ze dne 12. 12. 2016.
9. Bere na vědomí změnu položek a paragrafů ve schváleném rozpočtu obce
na rok 2017 vlivem novelizace vyhlášky Ministerstva financí ČR o rozpočtové
skladbě č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedené vyhláškou
č. 463/2016 Sb., kterou se mění vyhláška o rozpočtové skladbě ve znění
pozdějších předpisů; upravené znění rozpočtu obce tvoří samostatnou přílohu
tohoto usnesení.
10. Schvaluje uspořádání hlavních kulturních akcí v rámci zámecké sezóny 2017
včetně termínů jejich konání, a to
a) Zahradní slavnosti aneb Květy baroka 2017 ve dnech 5. a 6. 8. 2017,
akce bude pořádána ve spolupráci s MAS Český Západ, z.s.
a Spolkem za obnovu vesnice Svojšín,
b) Countryfolkový festival dne 26. 8. 2017.
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11. Bere na vědomí informaci o přípravě stavebních a kulturních akcí pro rok
2017 a schvaluje podání žádostí o finanční podporu následujících projektů
v rámci uvedených dotačních programů:
a) Stavební úpravy domu čp. 21, II. etapa - Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje v roce 2017, DT Projekty obcí,
b) Rekonstrukce budovy mateřské školy čp. 141 – Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017,
c) Věcné vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Svojšín –
Podpora jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje
v roce 2017, DT Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje,
d) Zahradní slavnosti aneb Květy baroka 2017 – Podpora kultury
v Plzeňském kraji pro rok 2017, tematický okruh 7 Západočeské
baroko,
e) Oprava židovského hřbitova v Řebří – Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
12. Schvaluje podání žádosti o zařazení obnovy areálu zámku ve Svojšíně
do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR
v roce 2018.
13. Schvaluje záměr vyhlášení dotačního programu pro podporu stavebních
úprav nemovitostí v oblasti návsi jako historického centra obce, které budou
v souladu s architektonickým návrhem obce a v této souvislosti ukládá
obecnímu úřadu připravit nejpozději do 30. 6. 2017 návrh pravidel programu
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2017
Příjmy:
Nedaňové příjmy, par. 1032 Podpora ostatních produkčních činností,
pol. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – prodej dřeva
Schválený rozpočet 239 580,- Kč, + 70 000,- Kč, Rozpočet po úpravě
309 580,- Kč
Výdaje:
Běžné výdaje, par. 1032 Podpora ostatních produkčních činností,
pol. 5169 Nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet 10 000,- Kč + 70 000,- Kč, Rozpočet po úpravě
80 000,- Kč
Ve Svojšíně dne 9. března 2017
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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