OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 10. září 2015
Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, který vyplývá
ze zveřejněné informace starosty obce o svolání zasedání zastupitelstva
obce ze dne 2.9.2015 s tím, že program je doplněn o následující návrhy:
a) návrh členů zastupitelstva obce Václava Šmolíka a Ivany Šmolíkové směrnice pro organizaci provozu motorových vozidel,
b) návrh místostarosty obce Josefa Němce na změnu počtu uvolněných
členů zastupitelstva obce a určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni;
návrhy zařazené nad rámec zveřejněného návrhu programu budou
projednány v rámci bodu č. 9 Různé.
2. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy
Martu Panuškovou a Josefa Němce.

volí

Marcelu Pomyjovou,

3. Schvaluje ověřovatele zápisu Františka Kasla a Romana Vilda.
4. Schvaluje uzavření smlouvy o vybudování a umístění trvalé stavby vodovodu
a kanalizace na pozemcích p.č. 1042/9, 1042/8 a 1042/3 v katastrálním území
Svojšín mezi Obcí Svojšín jako vlastníkem stavbou dotčených pozemků
a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech, IČ 47700521,
se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary; úplný návrh smlouvy
o vybudování a umístění trvalé stavby tvoří samostatnou přílohu tohoto
usnesení.
5. Schvaluje navržený postup stavebních a restaurátorských prací podle
aktualizace Projektu záchrany architektonického dědictví pro areál zámku
ve Svojšíně, zpracovaného na základě dřívějšího zadání Památkovým
atelierem, Zábělská 46, 312 00 Plzeň.

6. Nevyhovuje žádosti pana Waltera Mayera ze dne 19.8.2015 o směnu jím
vlastněné části pozemku p.č. 23/1 za pozemek p.č. 26/1 ve vlastnictví Obce
Svojšín.
7. Bere na vědomí informaci o rozhodnutí soudu I. stupně ve věci žaloby
dosavadního vlastníka pozemku st.p.č. 43 v katastrálním území Svojšín
o určení vlastnického práva k části uvedeného pozemku (toho času podle
údajů katastru nemovitostí jako součást pozemku st.p.č. 42) a o podaném
odvolání žalované proti rozsudku soudu I. stupně.
8. Souhlasí s odkladem podání návrhu na vklad vlastnického práva k pozemku
st.p.č. 43 v katastrálním území Svojšín na základě uzavřené kupní smlouvy
ze dne 30.4.2014 až do skončení soudního řízení o žalobě dosavadního
vlastníka pozemku st.p.č. 43 v katastrálním území Svojšín o určení
vlastnického práva k části uvedeného pozemku (toho času podle údajů
katastru nemovitostí jako součást pozemku st.p.č. 42).
9. Schvaluje rozpočtová opatření č. 3 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2015
ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
10. Volí do funkce přísedící Okresního soudu v Tachově Marii Kulhánkovou,
nar. 23.6.1946, bytem Svojšín čp. 113.
11. Bere na vědomí zprávu o Vyhodnocení výsledků projednání návrhu
územního plánu Svojšín a Vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu
územního plánu Svojšín, ke kterému proběhlo společné jednání dne
12.2.2015.
12. Schvaluje návrh Pokynů pro dopracování návrhu územního plánu Svojšín
pro řízení o územním plánu uvedených v příloze tohoto usnesení.
13. Stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva obce na dva
s účinností od 11.9.2015 a určuje funkce, pro které budou členové
zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni, a to takto:
starosta obce,
jeden místostarosta obce, a to místostarosta, který byl zastupitelstvem určen
k zastupování starosty v době nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta
nevykonává funkci, jako první v pořadí.
Ve Svojšíně dne 10.9.2015
Josef Němec v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
František Kasl v.r.

Roman Vild v.r.
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