ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dovolte mi v krátkosti informovat o přijatých usneseních zastupitelstva obce v druhém pololetí
roku 2020. Kompletní zápisy z jednotlivých zasedání zastupitelstva včetně všech schválených
a doprovodných dokumentů jsou k vyžádání na obecním úřadu, výpis přijatých usnesení naleznete
také na internetových stránkách obce.
Po letních prázdninách se zastupitelstvo obce sešlo ke svému 14. zasedání dne 23. září 2020.
Na programu bylo mimo jiné jednání o prodeji pozemků v k. ú. Svojšín a k. ú. Lobzy u Ošelína, ale
také schválení směny pozemků v bývalém táboře Tosta, které bylo vyvoláno potřebou obce Svojšín
získat část veřejné cesty. Dále zastupitelé po projednání schválili podání žádosti o finanční
příspěvek ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích za rok 2019, a podání žádosti o neinvestiční dotaci na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru ČR – II. část, a to na výdaje za odbornou přípravu, uskutečněný zásah mimo
územní obvod zřizovatele a na vybavení neinvestiční povahy jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Svojšín. V neposlední řadě byl schválen navržený postup stavebních a restaurátorských prací
podle aktualizace Programu záchrany architektonického dědictví pro areál zámku ve Svojšíně,
etapa pro roky 2021–2025, a schváleno bylo též doplnění č. 2 Místního programu rozvoje obce
na období 2019–2022 o tyto záměry: Regenerace ploch u školy ve Svojšíně – Bezpečná cesta ke škole
na pozemku p. č. 1042/3 v k. ú. Svojšín, Vybudování odstavných parkovacích ploch u školy a bývalého
areálu JZD a Plošná oprava místní komunikace od hřbitova ve Svojšíně k papírenským chatám.
15. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 2. listopadu 2020, proběhlo stejně jako v jarním
období nouzového stavu netradičně. Z důvodu přijatých krizových opatření se jednání uskutečnilo
formou telefonické konference. Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na akci Oprava
místních komunikací v obci Svojšín, zahrnující opravu komunikace u školy – p. p. č. 1042/3
k. ú. Svojšín a opravu komunikace k dětskému chatovému táboru – p. p. č. 248/1 k. ú. Svojšín, v rámci
dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 2019+,
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy místních komunikací. Obec
se tak pokusí získat prostředky na potřebné opravy dalších veřejných cest na svém území. Celkové
náklady této akce jsou odhadovány na 5,2 mil. Kč, přičemž dotace může činit až 80% nákladů. Dále
byl na tomto jednání schválen Řád veřejného pohřebiště. Zastupitelstvo obce tak reagovalo
na změny vyplývající z rozsáhlé novely zákona o pohřebnictví, které bylo nutné do řádu zapracovat.
Bližší informace pro nájemce hrobových míst budou zveřejněny na webových stránkách obce
v sekci správa hřbitova.
Poslední 16. zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 proběhlo dne 10. prosince. Zastupitelstvo
na něm schválilo rozpočet obce na rok 2021 ve znění předloženého návrhu; rozpočet byl schválen
jako přebytkový. V souvislosti s tím byl schválen i střednědobý výhled rozpočtu obce na období let
2022–2023. Dále zastupitelé projednali a následně schválili podání žádosti o dotaci na akci Židovský
hřbitov Řebří – restaurování náhrobků, V. etapa, v rámci dotačního programu Ministerstva kultury
ČR Podpora obnovy nemovitých kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
pro rok 2021 a podání žádosti o dotaci na akci Oprava místní komunikace v Nynkově
v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021, DT Projekty obcí.
Zastupitelstvo také vzalo na vědomí výroční zprávu základní a mateřské školy za školní rok
2019/2020. Zastupitelstvo obce dále stanovilo rozsah pro provedení rozpočtových opatření
ve schváleném rozpočtu obce na rok 2020 ve zbývajícím období roku. Co se týká majetkoprávních
úkonů, schválili zastupitelé mimo jiné bezúplatné nabytí pozemků zastavěných veřejně
prospěšnými stavbami z majetku Plzeňského kraje do vlastnictví obce.
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