OBEC SVOJŠÍN
zastupitelstvo obce
USNESENÍ
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Svojšín
konaného dne 2. října 2018

Zastupitelstvo obce Svojšín

1. Schvaluje program jednání podle předloženého návrhu, jak vyplývá
z informace o svolání zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 9. 2018,
a to v bodě č. 8 Různé – problematika vzniklá v období přípravy zasedání
s upřesněním – projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby zařízení distribuční soustavy EE pro osadu Nový
Dvůr.
2. Schvaluje ověřovatele zápisu Martu Panuškovou a Romana Vilda.
3. Zřizuje návrhový výbor a za jeho
Martu Panuškovou a Tomáše Petráně.

členy

volí

Františka

Kasla,

4. Schvaluje prodej nemovitých věcí:
a) pozemku p. č. 630/7, trvalý travní porost, o výměře 646 m2, vzniklého
oddělením z pozemku p. č. 630/1 podle geometrického plánu
č. 352-237/2010, vyhotoveného firmou GEODETICKÁ KANCELÁŘ,
v.o.s., Zámecká 1395, Tachov,
b) pozemku p. č. 629/8, ostatní plocha, o výměře 164 m2, vzniklého
oddělením z pozemku p. č. 629/1 podle geometrického plánu
č. 381-451/2011, vyhotoveného firmou GEODETICKÁ KANCELÁŘ,
v.o.s., Zámecká 1395, Tachov,

oba v katastrálním území Svojšín, do společného jmění manželům Milanu
Kocurovi, nar. 14. 11. 1980 a Lence Kocurové, nar. 30. 1. 1984, oba bytem
Dětmarovice 860, 735 71 Dětmarovice za celkovou kupní cenu 81 000,- Kč
a úhradu dalších nákladů vzniklých v souvislosti s převodem těchto
nemovitých věcí a jeho přípravou.
5. Schvaluje záměr poskytnutí prostor v budově čp. 135 v k. ú. Svojšín,
vymezených prostorami stávající pobočky České pošty, s. p., žadateli
p. Jakubu Fišerovi, za účelem poskytnutí poštovních služeb formou Pošta
Partner a doplňkových prodejních služeb.
6. Schvaluje rozpočtová opatření č. 5 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2018
ve znění návrhu, který tvoří samostatnou přílohu tohoto usnesení.
7. Schvaluje jednorázové odměny členům výborů, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce v roce 2018 v období od 1. 1. 2018
do 5. 10. 2018 následovně:
a) 1 500,- Kč/ člen Sboru pro občanské záležitosti,
b) 1 000,- Kč/člen finančního nebo kontrolního výboru za podmínky
nadpoloviční účasti člena na jednáních výboru.
8. Neschvaluje poskytnutí dotace Dobrovolnému svazku obcí Stříbrský region
jako podíl k dotaci od Plzeňského kraje, akce „Oprava drobných sakrálních
památek na území Stříbrského regionu“.
9. Schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč do veřejné
sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem
pomoci obci Prameny, Karlovarský kraj. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno
Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 8. 2018, č.j.: KUZL 60663/2018.
10. Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby na části pozemku p. č. 101 v katastrálním území
Nynkov a částech pozemků p. č. 59/52, 727/3, 59/54 a 670/10 v katastrálním
území Řebří, mezi Obcí Svojšín jako budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly jako
budoucí oprávněnou; věcné břemeno – služebnost bude spočívat v umístění,
provozování, opravách a udržování zařízení distribuční soustavy, provádění
její obnovy, výměny a modernizace, stavba „Řebří, TC, p. č. 42-vVN,
DTS,kNN“; úplný návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby tvoří přílohu tohoto usnesení, přičemž
její uzavření je podmíněno akceptací návrhu na výši jednorázové náhrady za
zatížení uvedených nemovitých věcí podle samostatného rozhodnutí
zastupitelstva obce.
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11. Stanovuje výši jednorázové finanční kompenzace za zatížení nemovitých
věcí ve vlastnictví Obce Svojšín – umístění zařízení ČEZ Distribuce, a.s., číslo
stavby IV-12-0011832, název: „Řebří, TC, p.č. 42-vVN, DTS, kNN“ 60,- Kč/m2
(cena bez DPH) záboru manipulačním pásmem budovaného zařízení.

Ve Svojšíně dne 2. října 2018

Tomáš Petráň v.r.
místostarosta obce

Karel Petráň v.r.
starosta obce

Správnost vyhotovení usnesení ověřili:
Marta Panušková v.r.
Roman Vild v.r.
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