OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 18. února 2016

Zastupitelstvo obce Svojšín

1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.2.2016.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu Josefa Němce a Romana Vilda.
3. Zřizuje návrhový výbor a za jeho členy volí Marcelu Pomyjovou, Františka
Kasla a Tomáše Petráně.
4. Schvaluje prodej pozemku p.č. 1103, ostatní plocha o výměře 35 m2,
do vlastnictví panu Dušanu Jandovi, nar. 29.12.1955, bytem Kralovická
1437/23 Plzeň, za cenu 3 500,- Kč.
5. Schvaluje podání žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2
o bezúplatný převod pozemků z majetku ČR do vlastnictví Obce Svojšín:
a) p.č. 248/2, ostatní plocha, o výměře 173 m2,
b) p.č. 304/3, ostatní plocha, o výměře 14 539 m2,
vše v katastrálním území Svojšín a v případě kladného vyřízení žádosti
schvaluje bezúplatné nabytí těchto nemovitostí do vlastnictví Obce Svojšín.

6. Bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Svojšín,
příspěvkové organizace, za školní rok 2014/2015, jejíž součástí je zpráva
o hospodaření školy za rok 2014.
7. Schvaluje poskytnutí individuální finanční dotace Plzeňskému kraji,
IČ 70890366, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, Plzeň ve výši 17 560,- Kč
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016,
konkrétně na úhradu ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné
služby v přepravě cestujících vzniklých na základě smluv dopravců
s žadatelem.
8. Schvaluje sazebník úhrad za ubytování a služby s tím spojené v ubytovnách
zámku a užívání dalších prostor zámku ve Svojšíně (ceny včetně DPH):
ubytování
turistická ubytovna zámek 1 noc 300,- Kč, více nocí 250,- Kč
zámecký letohrádek
1 noc 400,- Kč, více nocí 350,- Kč
u dětí do 10 let sleva o 50,- Kč ve všech případech;
užívání zámeckých prostor pro svatební obřady, hostiny, rodinné oslavy apod.
zámecké zahrady 2 000,- Kč za započatý den
zámecký sál
3 000,- Kč za započatý den
letohrádek, nádvoří 2 000,- Kč za započatý den.
9. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5 ve schváleném rozpočtu obce
na rok 2015, provedená na základě pověření usnesením zastupitelstva obce
č. 8/10 ze dne 3.12.2015.
10. Schvaluje rozpočtová opatření č. 1 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2016
podle samostatné přílohy.
11. Bere na vědomí informaci o přípravě dalších akcí pro rok 2016 a schvaluje
podání žádostí o finanční podporu následujících projektů v rámci uvedených
dotačních programů:
a) Zahradní slavnosti aneb Květy baroka 2016 – Podpora kultury
v Plzeňském kraji pro rok 2016, tematický okruh 7 Západočeské
baroko,
b) Udržení akceschopnosti jednotky SDH Svojšín – nákup staršího
zásahového požárního vozidla – Fond Rady Plzeňského kraje 2016.
12. Schvaluje podání žádosti o zařazení obnovy areálu zámku ve Svojšíně
do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR
v roce 2017.
13. Schvaluje účast obce v projektu Stříbrského regionu určeného na pořízení
komunální techniky pro potřeby členských obcí, na který bude žádána
podpora v rámci Dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2016 - Integrované projekty.
14. Schvaluje novelizované znění stanov Sdružení obcí pro vybudování
a provozování skládky Černošín, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
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15. Bere na vědomí
a) žalobu Římskokatolické farnosti Stříbro ze dne 22.12.2015 o určení
vlastnického práva k pozemkům p.č. 80/1, 81, 77/6, 77/1, 77/4, 622/1,
506/4, 506/5, 506/6, 68/1, 68/3, 71/11, 124/1, 236, 436/1, 436/7,
436/10, 446/6, 475/4 a 1043/7 v katastrálním území Svojšín, zapsaným
na listu vlastnictví Obce Svojšín, doručenou prostřednictvím Okresního
soudu v Tachově,
b) vyjádření obce k podané žalobě Římskokatolické farnosti Stříbro
o určení vlastnického práva k pozemkům v katastrálním území Svojšín
ze dne 9.2.2016.

Ve Svojšíně dne 18. února 2016

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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