OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 29. srpna 2018

Zastupitelstvo obce Svojšín

1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 8. 2018.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu Romana Vilda a Martu Panuškovou.
3. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou,
Martu Panuškovou a Tomáše Petráně.
4. Schvaluje prodej nemovitých věcí – pozemků:
a) pozemku p.č. 10/2, zahrada, o výměře 24 m2,
b) pozemku p.č. 769/2, ostatní plocha, o výměře 130 m2, vzniklého
oddělením z pozemku p.č. 769/1 podle geometrického plánu
č. 113-46/2018, vyhotoveného panem Radkem Petráškem,
zeměměřická činnost, nám. Republiky 423, 348 02 Bor,
oba v katastrálním území Řebří, do vlastnictví p. Milanu Žílovi, nar. 26. 9.
1964, bytem Řebří 21, 349 01 Svojšín za celkovou kupní cenu 15 400,- Kč.
5. Schvaluje prodej nemovitých věcí - pozemků:
a) p. č. 11/6, trvalý travní porost, o výměře 720 m2,
b) p. č. 11/7, trvalý travní porost, o výměře 720 m2;
oba v katastrálním území Řebří, do společného jmění Lukáši Liškovi,
nar. 18. 2. 1983 a Janě Liškové, nar. 28. 6. 1988, oba bytem Blatnice 284,
30 25 Blatnice3 za celkovou kupní cenu 288 000,- Kč.

6. Schvaluje v návaznosti na dříve přijaté usnesení č. 22/5 ze dne 5. 4. 2018
bezúplatné nabytí pozemku 248/5, ostatní plocha, o výměře 313 m2,
vzniklého rozdělením pozemku p.č. 248/5 v katastrálním území Svojšín na
základě geometrického plánu č. 456-162/2018, vyhotoveného panem Radkem
Petráškem, zeměměřická činnost, nám. Republiky 423, 348 02 Bor, na
základě žádosti podané Státnímu pozemkovému úřadu.
7. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
k pozemkům p. č. st. 32/2, st. 170, 40/2, 1042/2, 1042/3, 1042/5, 1042/8,
1042/9, 1042/10, 1042/13, 1042/17, 1042/19, 1108 a 1112, v katastrálním
území Svojšín, mezi Obcí Svojšín jako povinnou z věcného břemene a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly jako oprávněnou z věcného břemene; věcné břemeno – služebnost
bude spočívat v umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, stavba
„Svojšín, TC, náves, kNN“; návrh smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
8. Schvaluje podání žádostí o finanční podporu pro následující účely a v rámci
uvedených dotačních programů:
a) Countryfolkový festival III. ročník – Mikrogranty Plzeňského kraje
na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018,
b) Výdaje za odbornou přípravu, uskutečněný zásah mimo územní obvod
zřizovatele a na vybavení neinvestiční povahy jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Svojšín – k výzvě poskytovatele Ministerstva
vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR.
9. Bere na vědomí žádost p. Jakuba Fišera o poskytnutí pronájmu nebytových
prostor v budově čp. 135 v k. ú. Svojšín za účelem provozování služeb České
pošty v rámci projektu Pošta Partner a odkládá rozhodnutí o této záležitosti
na své další zasedání po projednání věci se zástupcem České pošty, s.p..
10. Souhlasí s přijetím nových stanov Dobrovolného svazku obcí Stříbrský
region,
IČ 69458201, se sídlem Masarykovo nám. 1, 349 01
Stříbro, ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
11. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12 000,- Kč na akci
„Výměna a renovace oken domu čp. 3“ v rámci Programu na podporu
stavebních úprav nemovitostí v centrální části obce, Tereze Vydarené, nar.
23. 11. 1987, bytem Rýznerova 70, 252 63 Roztoky a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu
tohoto usnesení.
12. Schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace Římskokatolické farnosti
Stříbro, IČ 18252303, Jiřího z Poděbrad 78, 349 01 Stříbro ve výši 15 000,- Kč
na částečnou úhradu nákladů spojených s obnovou nemovité kulturní památky
Kostela sv. Petra a Pavla ve Svojšíně, konkrétně na další etapu restaurování
interiérů kostela prováděnou v roce 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto
usnesení.
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13. Schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
účelové finanční dotace z rozpočtu Obce Ošelín ze dne 20. 6. 2017 mezi Obcí
Svojšín jako příjemcem dotace a Obcí Ošelín, IČ 00573612, Ošelín čp. 36,
349 01 Ošelín jako poskytovatelem dotace; úplný návrh dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové finanční dotace tvoří
samostatnou přílohu tohoto usnesení.
Ve Svojšíně dne 29. srpna 2018

Tomáš Petráň v.r.
místostarosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Roman Vild v.r.
Marta Panušková v.r.
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Karel Petráň v.r.
starosta obce

