Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V PRVNÍM POLOLETÍ 2020
Od posledního vydání zpravodaje je za námi další polovina roku. Roku s magickým číslem. Roku,
který se už od svého počátku nevyvíjí úplně šťastně. Dovolte mi tedy, abych opět krátce shrnula
to nejzásadnější, čím se zastupitelstvo obce během svých čtyř letošních zasedání zabývalo a k jakým
závěrům dospělo.
Na 10. zasedání, které se konalo 2. března, se zastupitelstvo obce zabývalo návrhem na podání
žádosti České spořitelně, a. s., o poskytnutí úvěru na financování investiční akce Stavební úpravy
domu čp. 21 a nádvoří, závěrečná etapa. Na základě přijatého usnesení byla podána žádost o přijetí
úvěru do celkové výše 4 mil. Kč za uvedeným účelem. I v letošním roce byl schválen Dotační
program na podporu stavebních úprav nemovitostí v centrální části obce, žádosti mohou zájemci
podávat do 31. července 2020. Dále bylo na tomto zasedání schváleno navýšení vstupného
do vnitřních prostor zámku, a to plné vstupné na 80 Kč a snížené vstupné (děti, důchodci) 50 Kč.
11. zasedání konané 31. března proběhlo netradičně. Z důvodu přijatých krizových opatření
se jednalo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes mobilní aplikaci WhatsApp.
Formou telefonické konference zastupitelé schválili přijetí výše zmíněného úvěru s fixní úrokovou
sazbou ve výši 2,09% p.a., s možností čerpání do 31. prosince 2020 a splatností formou pravidelných
měsíčních splátek v letech 2021 až 2027 s možností mimořádných splátek bez poplatků.
Projednáním a následným schválením návrhu závěrečného účtu a účetní závěrky obce Svojšín
se jako každý rok zastupitelstvo zabývalo na svém 12. zasedání dne 20. května. Dále bylo schváleno
finanční vypořádání a účetní závěrka účetní jednotky Základní škola a Mateřská škola Svojšín, p.o.
Z důvodu trvajících protiepidemických opatření, jejichž důsledky přetrvávají i v dalších jarních
a letních měsících, rozhodlo zastupitelstvo, že nebudou uskutečněny v původně naplánovaném
rozsahu kulturní akce, a to pouť sv. Petra a Pavla – kulturní program na návsi 27. června a Zahradní
slavnosti aneb Květy baroka 2020 – kulturní program na zámeckém nádvoří 1. a 2. srpna. Dále byla
na tomto jednání schválena nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Vyhláška byla přizpůsobena současnému znění zákona o místních poplatcích, došlo
k aktualizaci vymezení veřejných prostranství, jejichž zvláštní užívání podléhá zpoplatnění, a také
k novému stanovení sazeb za užívání veřejného prostranství v obci. Sazba poplatku činí za každý
i započatý m2 a každý i započatý den za umístění skládek 8 Kč a za umístění stavebního zařízení
4 Kč.
Na v tomto pololetí posledním 13. zasedání dne 29. června zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo
inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31. 12. 2019.
Schváleno bylo též přijetí dotace ve výši 400 tis. Kč od Plzeňského kraje z Programu stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020, DT A Projekty obcí, na spolufinancování akce Výstavba
chodníku při silnici III/1992 v obci Svojšín a dotace ve výši 250 tis. Kč od Plzeňského kraje v rámci
dotačního programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020
na spolufinancování akce Mateřská škola ve Svojšíně – nutná oprava přístupové komunikace.
Zastupitelé se také zabývali návrhem na podání žádosti o dotaci na hospodaření v obecních lesích,
konkrétně na Ochranu mladých lesních porostů oplocením, v rámci dotačního programu Podpora
ochrany lesa v PK 2017+, DT Podpora ochrany lesa v PK. Dále pak možností podání žádosti o finanční
příspěvek ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, na hospodaření v lesích podle
nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let
věku. V obou případech bylo podání žádosti podpořeno. V majetkoprávních bodech došlo například
ke schválení směny pozemků mezi obcí a manželi Sedláčkovými, touto směnou obec získá
potřebnou část pozemku pod místní komunikací, vedoucí do stávající zástavby v areálu bývalého
letního tábora.
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