ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Jako vždy si vás na tomto místě dovolím informovat o závěrech z jednání zastupitelstva obce
v druhém pololetí roku 2021. Kompletní zápisy z jednotlivých zasedání zastupitelstva včetně všech
schválených a doprovodných dokumentů jsou k vyžádání na obecním úřadu. Výpis všech přijatých
usnesení naleznete také na internetových stránkách obce.
Poprvé se ve druhém pololetí zastupitelstvo obce sešlo dne 15. července, a to ke svému
20. zasedání. Na pořadu bylo vzetí na vědomí podané rezignace pana Františka Kasla na mandát
v zastupitelstvu obce a vydání osvědčení o vzniku mandátu v zastupitelstvu obce paní Martě
Panuškové. Z důvodu její nepřítomnosti nemohl být složen slib člena zastupitelstva obce a tento
úkon byl tedy proveden až na následujícím 21. zasedání zastupitelstva dne 29. září. Na něm mimo
jiné zastupitelé schválili uzavření plánovací smlouvy týkající se vybudování nové veřejné
infrastruktury v obytné zóně Nad komínem mezi obcí a manželi Fořtíkovými. Dále bylo schváleno
uzavření darovací smlouvy mezi obcí a Sdružením místních samospráv, z.s., o poskytnutí daru ve
výši 9 895 Kč, které byly vybrány od občanů obce Svojšín na pomoc jihomoravským obcím
postiženým dne 24. 6. 2021 ničivou živelnou pohromou. Došlo též ke schválení nové obecně závazné
vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
V pořadí 22. zasedání zastupitelstva se konalo 27. října. Zastupitelé na něm schválili podání žádosti
o dotaci na akci Oprava místní komunikace v obci Svojšín, zahrnující opravu komunikace 9c,
na pozemku p.č. 248/1 v k.ú. Svojšín v úseku od hřbitova k papírenským chatám v rámci dotačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, na základě vyhlášené výzvy o poskytnutí dotace v roce 2022. Dále bylo
schváleno podání žádosti o dotaci na akci Dětské a workoutové hřiště v obci Svojšín, na p.p.č. 640/1
v k.ú. Svojšín v rámci téhož dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Obě tyto žádosti
byly v měsíci listopadu podány a v prvním pololetí roku 2022 budou hodnoceny. Zastupitelé schválili
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
důvodem je nový zákon o odpadech účinný od 1. 1. 2021 a mj. nutnost přizpůsobit OZV
terminologicky současné zákonné právní úpravě. Je zachován paušální poplatek, kde je předmětem
zpoplatnění buď trvalý pobyt fyzické osoby v obci, případně vlastnictví stavby určené nebo sloužící
k individuální rekreaci, nebo vlastnictví bytu nebo rodinného domu bez přihlášení fyzické osoby
k trvalému pobytu. Výše poplatku zůstává beze změn, tedy 800 Kč/poplatník/rok.
V tomto roce poslední 23. zasedání zastupitelstva proběhlo 1. prosince. Zastupitelé na něm
projednali a schválili rozpočet obce na rok 2022, a to ve znění předloženého návrhu; rozpočet byl
schválen jako přebytkový. V souvislosti s tím byl schválen i střednědobý výhled rozpočtu obce na
období let 2023–2024. Dále zastupitelé řešili a následně schválili podání žádosti o dotaci na akci
Oprava povrchu místní komunikace v obci Svojšín – p.p.č. 640/59 v k.ú. Svojšín v rámci Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022, DT Projekty obcí, a podání žádosti o dotaci na
akci Židovský hřbitov Řebří – vztyčení původní brány a doplnění části ohradní zdi, v rámci dotačního
programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy nemovitých kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2022. Zastupitelstvo také vzalo na vědomí
výroční zprávu základní a mateřské školy za školní rok 2020/2021. Zastupitelstvo obce dále stanovilo
rozsah pro provedení rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu obce na rok 2021
ve zbývajícím období roku. Co se týká majetkoprávních úkonů, schválili zastupitelé na základě dříve
vyhlášených záměrů prodej bytové jednotky č. 139/4 v budově sestávající z domů čp. 138 a 139
včetně podílu na společných částech této budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku
st.p.č. 315, jehož součástí je stavba technického vybavení (kotelna), v k.ú. Svojšín, dále pak prodej
nově odděleného rekreačního pozemku p.č. 105/44 v k.ú. Svojšín v areálu bývalého tábora TOSTA.
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