OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 6. října 2015

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z Informace starosty obce o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne
26.9.2015, uveřejněné dne 28.9.2015, a to v bodě č. 4 Další informace
k aktuální problematice obce s upřesněním:
a) dopis Biskupství Plzeňského – upozornění na údajné porušení
blokačních paragrafů v souvislosti s přechodem nemovitostí na obec,
b) soudní rozhodnutí ve věci žaloby dosavadního vlastníka o určení
vlastnického práva ke sporné části pozemku st.p.č. 43 v k.ú. Svojšín,
c) sdělení ČEZ Distribuce, a.s., o připravované rekonstrukci vzdušné sítě
nízkého napětí v oblasti návsi ve Svojšíně.
2. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Josefa Němce, Marcelu
Pomyjovou a Františka Kasla.
3. Schvaluje ověřovatele zápisu Martu Panuškovou a Tomáše Petráně.
4. Schvaluje prodej bytové jednotky č. 138/2 v budově sestávající z domů
č.p. 138 a 139 na stavebních parcelách č. 316 a 317, ke které náleží podíl
na společných částech budovy sestávající z domů č.p. 138 a č.p. 139
o velikosti 1305/10000, společně se spoluvlastnickým podílem na pozemcích
st.p.č. 316 a 317 ve výši 1305/10000 na každém z uvedených pozemků,
spoluvlastnickým podílem ve výši 1/9 na pozemku st.p.č. 315, jehož součástí
je stavba bez č.p./č.e. – stavba technického vybavení, vše v katastrálním

území Svojšín, do vlastnictví panu Jiřímu Žáčkovi, nar. 28.7.1994, bytem
Svojšín č.p. 136, to vše za celkovou cenu 543 829,- Kč.
5. Bere na vědomí informaci o vzdání se funkce ředitele Základní školy
a Mateřské školy Svojšín, příspěvkové organizace, Mgr. Jaroslava Cvrčka
ke dni 16.9.2015.
6. Bere na vědomí informaci o připravovaném vyhlášení konkursu na místo
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Svojšín, příspěvkové
organizace, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích.
7. Bere na vědomí dopis
Biskupství Plzeňského ze dne 4.8.2015,
č.j. BIP 2-8/2014, kterým v zastoupení Římskokatolické farnosti Stříbro
upozorňuje na údajné porušení blokačních paragrafů v souvislosti
s přechodem vybraných nemovitostí v katastrálním území Svojšín na Obec
Svojšín, v důsledku čehož mají být tyto přechody majetku absolutně neplatné
s tím, že si vyhrazuje činit jakékoliv další rozhodnutí o požadavcích
a návrzích Římskokatolické farnosti Stříbro v dané věci.
8. Bere na vědomí informaci o rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne
29.9.2015 o podaném odvolání žalované proti rozhodnutí Okresního soudu
v Tachově ve věci žaloby dosavadního vlastníka pozemku st.p.č. 43
v katastrálním území Svojšín o určení vlastnického práva k části uvedené
parcely, která je dosud chybně vedena v katastru nemovitostí jako součást
pozemku st.p.č. 42.
9. Bere na vědomí sdělení ČEZ Distribuce, a.s., o připravované rekonstrukci
vzdušné sítě nízkého napětí v oblasti návsi ve Svojšíně s termínem realizace
v roce 2017.
Ve Svojšíně dne 6.10.2015

Josef Němec v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

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