OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 2. července 2018

Zastupitelstvo obce Svojšín

1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2018.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Němce a Martu Panuškovou.
3. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou,
Josefa Němce a Tomáše Petráně.
4. Schvaluje prodej nemovitých věcí - 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. 195/9, orná půda, o výměře 2 457 m2;
vše v katastrálním území Svojšín, do vlastnictví Ing. Martinu Holubovi,
nar. 24. 10. 1970, bytem Želetavská 1447/5, Michle, 140 00 Praha 4,
za celkovou cenu 461 000,- Kč.
5. Schvaluje vyhlášení záměru majetkoprávního jednání - prodeje pozemků:
a) p. č. 59/50, trvalý travní porost, o výměře 45 767 m2,
b) p. č. 59/34, orná půda, o výměře 62 898 m2,
c) p. č. 134/5, trvalý travní porost, o výměře 2 367 m2,

vše v katastrálním území Řebří, za cenu podle cenově nejvýhodnější nabídky,
která musí dosahovat alespoň ceny v místě obvyklé podle cenové tržní mapy
pozemků.
6. Schvaluje vyhlášení záměru majetkoprávního jednání – prodeje, eventuálně
směny pozemků za jiné pozemky:
a) p. č. 255/9, orná půda, o výměře 79 m2,
b) p. č. 134/5, trvalý travní porost, o výměře 2 367 m2,
c) p. č. 220/22, ostatní plocha, o výměře 1 596 m2, vzniklého oddělením
podle geometrického plánu č. 115-55/2018, vyhotoveného firmou
GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o., Zámecká 2111, Tachov z pozemku
p. č. 220/3,
vše v katastrálním území Holyně u Svojšína, v případě prodeje pozemků
za cenu podle cenově nejvýhodnější nabídky, která musí dosahovat alespoň
ceny v místě obvyklé podle cenové tržní mapy pozemků.
7. Schvaluje vyhlášení záměru majetkoprávního jednání – prodeje pozemku
p. č. 470/8, orná půda, o výměře 3 072 m2 v katastrálním území Svojšín
za cenu podle cenově nejvýhodnější nabídky, která musí dosahovat alespoň
ceny v místě obvyklé podle cenové tržní mapy pozemků.
8. Schvaluje vyhlášení záměru majetkoprávního jednání – prodeje pozemků:
a) p. č. 10/2, zahrada, o výměře 24 m2,
b) p. č. 769/2, ostatní plocha, o výměře 130 m2, vzniklého oddělením
podle geometrického plánu č. 113-46/2018, vyhotoveného panem
Radkem Petráškem, zeměměřická činnost, nám. Republiky 423, Bor
z pozemku p. č. 769/1,
vše v katastrálním území Řebří, a to na základě podané žádosti z důvodu
zamýšleného narovnání hranic pozemků.
9. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317625439 ze dne
30. 1. 2018 mezi Obcí Svojšín a Českou spořitelnou, a. s., IČ 45244782,
se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, ve znění předloženého
návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
10. Schvaluje na základě výsledku podlimitního výběrového řízení na zadání
veřejné zakázky na stavební práce „Svojšín, Regenerace centrální části obce,
I. etapa“ uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, kterým je
DYBS Plzeň, s.r.o., IČ 62621033, se sídlem Prvomájová 39, 322 00 Plzeň,
ve znění předloženého návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto
usnesení.
11. Schvaluje rozpočtová opatření č. 3 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2018
ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
12. Schvaluje sazebník vstupného do vnitřních prostor zámku
po zpřístupnění nově zrestaurovaných místností následovně:
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Svojšín

-

-

základní vstupné
60,- Kč;
snížené vstupné
40,- Kč;
osoby ZTP nad 18 let, děti od 6 do 15 let, důchodci nad 65 let, studenti
do 26 let;
zdarma děti do 6 let, osoby ZTP do 18 let, osoby ZTP/P s jedním
průvodcem;
příplatek za poskytnutí cizojazyčného textu 20,- Kč

Ve Svojšíně dne 2. července 2018

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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