OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 3. prosince 2015

Zastupitelstvo obce Svojšín
1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.11.2015, a to se
změnou v bodě č. 3 navrženého programu následovně: návrh na vyhlášení
záměru majetkoprávního jednání – prodeje pozemku p.č. 1103 v katastrálním
území Svojšín.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Němce a Romana Vilda.
3. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou,
Martu Panuškovou a Františka Kasla.
4. Schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1103, ostatní plocha,
o výměře 35 m2 v katastrálním území Svojšín.
5. Uděluje u příležitosti 840 let od první písemné zmínky o Svojšíně cenu
Obce Svojšín Mgr. Renátě Jandové, nar. 30.8.1972, bytem Pražská 806,
Rokycany, za osobní přínos a pomoc při obnově hlavního sálu zámku
ve Svojšíně.
6. Schvaluje rozpočet obce na rok 2016 ve znění návrhu, který tvoří
samostatnou přílohu tohoto usnesení.
7. Bere na vědomí informaci o přípravě stavebních a dalších akcí pro rok 2016
a schvaluje podání žádostí o finanční podporu následujících projektů v rámci
uvedených dotačních programů:

a) Oprava místní komunikace v Nynkově – Podpora obnovy a rozvoje
venkova Ministerstva pro místní rozvoj,
b) Rekonstrukce domu čp. 21 - Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje v roce 2016, DT Projekty obcí,
c) Zámek, čp. 1 (obnova vstupních vrat na jižní straně) – Zachování
a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2016, DT Zachování
a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky
nebo národní kulturní památky 2016,
d) Věcné vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Svojšín –
Podpora jednotek Sborů dobrovolných hasičů Plzeňského kraje v roce
2016, DT Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje.
8. Schvaluje rozpočtový výhled obce na období let 2017 – 2018 ve znění
návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
9. Schvaluje rozpočtová opatření č. 4 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2015
podle samostatné přílohy.
10. Pověřuje starostu obce k provedení závěrečných rozpočtových opatření
ve schváleném rozpočtu obce na rok 2015; rozpočtová opatření je možné
učinit pouze za účelem splnění platebních povinností vyplývajících z dříve
sjednaných závazků (do 3.12.2015 včetně) nebo z obecně závazných
právních předpisů či uložených podle obecně závazných předpisů a dále
k provedení výdajů nezbytných z hlediska zabezpečení chodu obce
a obecního úřadu nebo zabránění škodám; učiněná rozpočtová opatření
budou s odůvodněním předložena na vědomí zastupitelstvu obce na prvním
zasedání zastupitelstva obce konaném v roce 2016.
11. Ruší dříve přijaté usnesení č. 20/10 ze dne 26.2.2014 o vyhlášení záměru
pronájmu prostor v budově čp. 141, v katastrálním území Svojšín, společně
s pozemky p.č. 640/30 a 640/31 v témže katastrálním území,
a navazující usnesení č. 21/11 ze dne 31.3.2014 s tím, že záměrem obce
je využívat v budoucnu budovu čp. 141 v souladu s jejím původním určením.
12. Schvaluje uspořádání pátého ročníku akce „Zahradní slavnosti aneb Květy
baroka“ ve dnech 6. a 7.8.2016 ve spolupráci s MAS Český Západ, z.s.
a Sdružením za obnovu vesnice.
13. Schvaluje poskytnutí jednorázové odměny členům Sboru pro občanské
záležitosti, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce v roce 2015
ve výši 2 300,- Kč/člen.
14. Schvaluje poskytnutí jednorázové odměny členům finančního výboru, kteří
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce v roce 2015 ve výši
1 400,- Kč/člen za podmínky alespoň 50% účasti na jednáních výboru.
15. Schvaluje poskytnutí jednorázové odměny členům kontrolního výboru, kteří
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce v roce 2015
ve výši 1400,- Kč/člen za podmínky alespoň 50% účasti na jednáních výboru.
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16. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto
usnesení.
Ve Svojšíně dne 3. prosince 2015

Tomáš Petráň v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Josef Němec v.r.
Roman Vild v.r.
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