OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 11. února 2015

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z Informace starosty obce o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne
3.2.2015, a to v bodě č. 11 s upřesněním - Návrh Smlouvy mezi obcí
a Plzeňským krajem o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou a návrh zadání zpracování
pasportu místních komunikací na území obce.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu Martu Panuškovou a Romana Vilda.
3. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou,
Františka Kasla a Tomáše Petráně.
4. Bere na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva obce pana Jaroslava
Fišera ke dni 29.1.2015 z důvodu jeho úmrtí, podle § 55 odst. 2 písm. c)
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Osvědčuje, že Roman Vild, nar. 6.5.1979, trvale bytem Svojšín 136,
se stal dne 30.1.2015 členem Zastupitelstva obce Svojšín.
6. Pověřuje členku Výboru pro občanské záležitosti Alexandru Kohoutovou
plněním úkolů předsedy tohoto výboru.

7. Bere na vědomí informaci o přípravě stavebních akcí a pořízení majetku
včetně podání žádostí o finanční podporu těchto projektů a v případě
kladného vyřízení žádostí souhlasí s přijetím dotací Plzeňského kraje v rámci
níže uvedených dotačních programů a titulů na následující projekty:
a)
Oprava stropů v budově školy čp. 35 – Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje v roce 2015, DT Projekty obcí,
b)
Zámek, čp. 1 (obnova vstupních vrat na severní straně) – Zachování
a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2015, DT Zachování
a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky
nebo národní kulturní památky 2015,
c)
Věcné vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Svojšín –
Podpora jednotek Sborů dobrovolných hasičů Plzeňského kraje v roce
2015, DT Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje.
8. Schvaluje prodej pozemku p.č. 655/3, orná půda o výměře 203 m2,
vytvořeného podle geometrického plánu č. 354-485/2010 z pozemku
p.č. 655/2 v katastrálním území Svojšín, do vlastnictví panu Rostislavu
Krajčíkovi, nar. 19.7.1968, bytem Masarykovo nám. 1, Stříbro, za cenu
20 300,- Kč a úhradu dalších nákladů vzniklých v souvislosti s převodem
ve výši 4 074,- Kč, jež tvoří poměrnou část nákladů za vyhotovení
geometrického plánu podle fakturace Geodetické kanceláře, v.o.s., ze dne
29.7.2010;
kupující
dále
zaplatí
poplatek
spojený
s řízením
o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
9. Schvaluje zadání zpracování Projektu záchrany architektonického dědictví areál zámku ve Svojšíně pro období let 2016 až 2020.
10. Schvaluje podání žádosti o zařazení obnovy areálu zámku ve Svojšíně
do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR
v roce 2016.
11. Souhlasí v návaznosti na projednání přípravy a realizace akce odkanalizování
a zásobování pitnou vodou objektů čp. 34, 35 a 36 ve Svojšíně s uvažovaným
způsobem financování – náklady na pořízení projektové dokumentace,
inženýrskou činnost a vodovod Vodohospodářské sdružení obcí západních
Čech, náklady na výstavbu kanalizace Obec Svojšín.
12. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7 ve schváleném rozpočtu obce na
rok 2014, provedená na základě pověření usnesením zastupitelstva obce
č. 2/19 ze dne 4.12.2014.
13. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem ve znění návrhu, který tvoří samostatnou
přílohu tohoto usnesení.
14. Bere na vědomí Informativní zprávu o přípravě návrhu Místního programu
obnovy a rozvoje obce pro období let 2015 – 2018 a termín veřejného
projednání návrhu.
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15. Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňkého kraje, mezi obcí
a Plzeňským krajem, IČ 70890366, se sídlem Škroupova 18, Plzeň,
s příspěvkem pro rok 2015 ve výši 16 960,- Kč.
16. Schvaluje zadání zpracování pasportu místních komunikací na území obce.

Ve Svojšíně dne 11. února 2015

Tomáš Petráň 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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