OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 25. ledna 2018

Zastupitelstvo obce Svojšín

1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. 1. 2018.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Petráně a Františka Kasla.
3. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou,
Josefa Němce a Martu Panuškovou.
4. Schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a.s., IČ 45244782,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 na financování či spolufinancování
investičních akcí
a) Mateřská škola Svojšín – projekt energetických úspor,
b) Stavební úpravy domu čp. 21 (v části obce Svojšín) na parc. č. st. 43
v katastrálním území Svojšín,
c) Svojšín – Regenerace centrální části obce – I. Etapa,
v celkové výši 9 000 000,- Kč (devětmilionů korun) s fixní úrokovou sazbou
ve výši 1,49% ročně, s možností čerpání do 31. 12. 2018 a se splatností
do 31. 12. 2026 a uzavření smlouvy o úvěru č. 0317625439 ve znění
předloženého návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.

5. Nevyhovuje návrhu na směnu pozemků p.č. 71/11, orná půda, v katastrálním
území Svojšín, ve vlastnictví Obce Svojšín, za pozemek p.č. 417, ostatní
plocha, v katastrálním území Svojšín, ve vlastnictví p. Miloslava Zemana,
neboť náhradou za převáděný pozemek z majetku obce musí být pozemek
obdobné hodnoty (přibližně stejná výměra, druh pozemku a jeho poloha),
čemuž však předložená nabídka zjevně neodpovídá.
6. Schvaluje podání žádostí o finanční podporu následujících projektů v rámci
uvedených dotačních programů:
a) Obecní úřad čp. 21 – pořízení topného systému, Program stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského kraje v roce 2018, DT Projekty obcí,
b) Zahradní slavnosti aneb Květy baroka – Podpora kultury v Plzeňském
kraji pro rok 2018, tematický okruh č. 7 Západočeské baroko,
c) Oprava židovského hřbitova v Řebří II. etapa – Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
7. Schvaluje uspořádání hlavních kulturních akcí v rámci zámecké sezóny 2018
včetně termínů jejich konání, a to
a) Zahradní slavnosti aneb Květy baroka ve dnech 4. a 5. 8. 2018, akce
bude pořádána ve spolupráci s MAS Český Západ, z.s. a Spolkem
za obnovu vesnice Svojšín,
b) Countryfolkový festival dne 25. 8. 2018.
Ve Svojšíně dne 25. ledna 2018

Josef Němec v. r.
místostarosta obce
Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Tomáš Petráň v. r.
František Kasl v. r.
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Karel Petráň v. r.
starosta obce

