OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 17. května 2018

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. 5. 2018.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Petráně a Martu Panuškovou.
3. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Františka Kasla, Josefa Němce
a Romana Vilda.
4. Schvaluje směnu pozemku p. č. 769/3, ostatní plocha, o výměře 195 m2,
v katastrálním území Řebří, vzniklého oddělením podle geometrického plánu
č. 113-46/2018, vyhotoveného panem Radkem Petráškem, zeměměřická
činnost, nám. Republiky 423, Bor z pozemku p. č. 769 ve vlastnictví Obce
Svojšín, a to za pozemky p. č. 10/2, zahrada, o výměře 24 m2 a 10/3,
zahrada, o výměře 63 m2, oba v katastrálním území Řebří, vzniklé oddělením
podle geometrického plánu č. 113-46/2018, vyhotoveného panem Radkem
Petráškem, zeměměřická činnost, nám. Republiky 423, Bor z pozemku p. č
10/1 ve společném jmění manželů Reného Pasternaka, nar. 9. 7. 1975 a Bc.
Lucie Pasternakové, nar. 6. 2. 1983, oba bytem Kaznějovská 1219/27, 323 00
Plzeň.
5. Schvaluje v návaznosti na dříve přijaté usnesení zastupitelstva obce č. 6/7
ze dne 28. 6. 2007 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací - darování
části původní silnice (III/1992H - budoucí místní komunikace) v délce 180 m
na pozemcích p.č. 1093/2 a p.č. 1090/17 v katastrálním území Svojšín, mezi

Plzeňským krajem, IČ 70890366, se sídlem Škroupova 18, Plzeň jako
budoucím dárcem a Obcí Svojšín jako budoucí obdarovanou.
6. Schvaluje vyhlášení záměru majetkoprávního jednání – prodeje pozemků:
a) p. č. 71/11, orná půda, o výměře 12 494 m2,
b) p. č. 153/5, trvalý travní porost, o výměře 820 m2,
c) p. č. 153/6, trvalý travní porost, o výměře 3 325 m2,
d) p. č. 195/7, orná půda, o výměře 2 736 m2,
e) p. č. 195/9, orná půda, o výměře 2 457 m2;
vše v katastrálním území Svojšín, za cenu podle cenově nejvýhodnější
nabídky, která musí dosahovat alespoň ceny v místě obvyklé podle cenové
tržní mapy pozemků.
7. Schvaluje převzetí závazku vyplývajícího z Dohody o přičlenění honebních
pozemků č. 11 M 09/31, uzavřené mezi Pozemkovým fondem České republiky
a Lesy České republiky, s.p., a to v souvislosti s případným bezúplatným
nabytím pozemků p.č. 77/9 a 248/5 v katastrálním území Svojšín, od České
republiky – Státního pozemkového úřadu.
8. Schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
závěrečný účet obce za rok 2017 ve znění předloženého návrhu a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad.
9. Schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Obec Svojšín za rok 2017
a převod hospodářského výsledku za rok 2017 z účtu 431 - výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - výsledek hospodaření
minulých účetních období v roce 2017, neboť nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky.
10. Schvaluje finanční vypořádání Základní školy a Mateřské školy Svojšín,
příspěvkové organizace, za rok 2017 – převod zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši – 7 952,79 Kč na účet 432 – Nerozdělený zisk, Neuhrazená
ztráta minulých let.
11. Schvaluje roční účetní závěrku účetní jednotky Základní škola a
škola Svojšín, příspěvková organizace, za rok 2017, neboť
že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu
a finanční situace účetní jednotky.

Mateřská
nezjistilo,
v souladu
účetnictví

12. Schvaluje rozpočtová opatření č. 2 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2018
ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
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13. Schvaluje podání žádosti České spořitelně, a.s., o změnu smlouvy o úvěru
č. 0317625439 ze dne 30. 1. 2018 - vypuštění Projektu č. 2 spočívajícího
ve stavebních úpravách domu č. p. 21 (v části obce Svojšín) na parc. č. st. 43
v katastrálním území Svojšín a na něj výlučně navazujících smluvních
ujednání ze seznamu úvěrem financovaných projektů.
Ve Svojšíně dne 17. května 2018

Josef Němec v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Tomáš Petráň v.r.
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Marta Panušková v.r.

