ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na tomto místě si vás dovolím v krátkosti informovat o přijatých usneseních zastupitelstva obce
v prvním pololetí roku 2021. Kompletní zápisy z jednotlivých zasedání zastupitelstva včetně všech
schválených dokumentů a podkladů k projednávaným věcem jsou k dispozici na vyžádání na obecním
úřadě. Výpis všech přijatých usnesení naleznete také na internetových stránkách obce.
V prvním pololetí se zastupitelstvo obce sešlo od počátku funkčního období již ke svému 17. zasedání,
konalo se dne 17. února 2021. Zasedání proběhlo z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a přijatých
protiepidemických opatření formou telefonické konference. Na programu bylo mimo jiné jednání
o převedení dvou silničních pozemků u mostu ve Svojšíně do vlastnictví Plzeňského kraje. Dále
zastupitelé po projednání schválili dohodu o ukončení smlouvy o vedení účetnictví a mzdové agendy
mezi obcí Svojšín a DaKan konzultační, s.r.o., a následně schválili uzavření smlouvy o vedení účetnictví
a mzdové agendy mezi obcí Svojšín a DaKan účetní, s.r.o. Účetnictví podle nové smlouvy bylo
zpracováno poprvé za období měsíce ledna 2021. Účetnictví, rozpočtová a mzdová agenda jsou pro obec
vedeny ve stejném rozsahu jako v minulosti a v zásadě se tak nic kromě poskytovatele nemění.
Zastupitelstvo se též jako v předešlých letech zabývalo dotačním programem na podporu stavebních
úprav nemovitostí v centrální části obce na tento rok a následně jej schválilo. V neposlední řadě bylo
schváleno podání žádosti o zařazení obnovy areálu zámku ve Svojšíně do Programu záchrany
architektonického dědictví v roce 2022. Zastupitelé též projednali a schválili uspořádání hlavních
kulturních akcí v rámci zámecké sezóny 2021, a to včetně termínů konání. Jedná se o Květy baroka 2021
ve dnech 7. a 8. 8. 2021 a šestý ročník Countryfolkového festivalu dne 21. 8. 2021. V souvislosti
s uspořádáním těchto akcí bylo schváleno též podání žádostí o dotace v rámci již vyhlášených dotačních
programů Plzeňského kraje.
18. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29. března 2021, proběhlo převážně též distanční
formou. Zastupitelé na něm schválili prodej nevyužívaného pozemku v centru Řebří do společného
jmění manželům Renému a Lucii Pasternakovým. Dále bylo na tomto jednání schváleno například
poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 24 915 Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021, na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům
plněním závazků veřejné služby ve veřejné osobní dopravě.
19. zasedání zastupitelstva obce proběhlo dne 30. června 2021 již prezenčním způsobem. Zastupitelstvo
na něm řešilo především ekonomické záležitosti. Schválilo mimo jiné závěrečný účet obce za rok 2020
ve znění předloženého návrhu a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad, neboť při
přezkoumání hospodaření obce za tento rok nebyly zjištěny Krajským úřadem Plzeňského kraje chyby
a nedostatky. V souvislosti s tím schválilo také roční účetní závěrku účetní jednotky obce Svojšín za rok
2020. Dále schválilo finanční vypořádání Základní školy a Mateřské školy Svojšín, p.o., za rok 2020, a také
roční účetní závěrku této účetní jednotky za rok 2020. Dále byla schválena inventarizační zpráva
o provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce k 31. 12. 2020. Zastupitelé zvolili členy
školské rady při Základní škole Svojšín na další tříleté období od 12. 7. 2021 paní Helenu Vildovou
a Mgr. Veroniku Kaletovou. Dále bylo schváleno doplnění č. 3 Místního programu rozvoje obce
na období 2019–2022 o dva nové záměry. Jedním z nich je Úprava návsi v Řebří, která bude spočívat
ve vytvoření zpevněných ploch pro umístění odpadních nádob, instalaci nové autobusové čekárny
a informační tabule. Dalším do programu doplněným záměrem je Plošná oprava povrchu místní
komunikace č. 5c mezi RD a přeložka a rozšíření veřejného osvětlení podél této komunikace. Též bylo
schváleno podání žádosti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o finanční příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 a podání žádosti o neinvestiční dotaci na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů z rozpočtu ministerstva vnitra na výdaje za odbornou přípravu,
uskutečněný zásah mimo územní obvod zřizovatele a na vybavení zásahové jednotky. Závěrem
zastupitelé schválili zapojení do iniciativy Sdružení místních samospráv na pomoc jihomoravským obcím
postiženým ničivou živelnou pohromou, a to formou výběru finančních darů od občanů. V souvislosti
s tímto bylo schváleno také poskytnutí přímé finanční pomoci z rozpočtu obce Svojšín.
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