Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR
č. 7/ 2011
konaného dne 2. listopadu 2011
Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení § 92, odst.1
Zákona č. 128/2007 Sb., v platném znění.
Na úřední desce Obce Svor bylo oznámení vyvěšeno dne : 17.10.2011
sejmuto dne : 3.11.2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání zahájila v 18.00 hod. starostka Ing. K. Jonáková, která jej řídila.
Přítomni :
Zastupitelstvo obce Svor podle prezenční listiny v počtu členů : 7
Občané v počtu osob : 15
Program:
1) Zahájení
2) Program a jeho schválení
3) Volba návrhové komise, určení 2 ověřovatelů zápisu
4) Cyklostezka Sv. Zdislavy N. Bor – Bílý Kostel
5) Prodej pozemku p.p.č.960/5 v k. ú. Svor
6) Různé
7) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
8) Závěr
Zasedání bylo ukončeno v 19.20 hod.

Zápis k jednotlivým bodům programu:
Hlasování:
Pro-proti-zdržel se
1) Zahájení – zasedání zahájila starostka v 18.00 hodin
2) Program a jeho schválení – program schválen bez připomínek.
7_0_0
3) Volba návrhové komise – ve složení S. Kořínková, J. Hrubá
7_0_0
Ověřovatelé zápisu – R. Červinková, Ing. V. Jonák
7_0_0
4) Cyklostezka Sv. Zdislavy N. Bor – Bílý Kostel
Tento bod programu byl zařazen na konec zasedání, kdy proběhla prezentace firmy
Vaner, která cyklostezku projektuje. Zastupitelstvo odsouhlasilo hlasovat o členství ve
sdružení pro realizaci cyklostezky na dalším zasedání.
7_0_0
5) Prodej pozemku p.p.č.960/5 v k. ú. Svor
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.p.č. 960/5 panu Ing. Oldřichu Jirků
dle jeho žádosti. Kupní cena se řídí Směrnicí č.1/2011 k prodeji a oceňování pozemků
ve vlastnictví obce Svor.
7_0_0
6) Různé
a) Výroční zpráva o činnosti Základní školy Svor za školní rok 2010/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy za školní rok
2010/2011.
7_0_0
b) Žádost o zrušení předkupního práva
Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní Michaely Rozumkové o zrušení předkupního
práva na pozemek p.p.č. 913/1 a st. parcelu č. 800 v k.ú. Svor a kroky související se
zrušením tohoto práva v katastru nemovitostí.
7_0_0
c) Směrnice č.7/2011 organizační zajištění a způsob provedení inventarizace v obci
Svor
Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici č.7/2011 organizační zajištění a způsob
provedení inventarizace v obci Svor.
7_0_0
d) Odměna občanům za připojení ke kanalizaci

Zastupitelstvo obce schválilo vyplacení odměny 3000,- Kč pro občany, kteří své
nemovitosti do 30.6.2010 připojili na kanalizační řád obce Svor.
7_0_0
e) Návrh povodí Ohře na majetkové vypořádání
Zastupitelstvo neschválilo koupi pozemků p.p.č. 1903/2 a 1903/3 v k.ú Svor do
vlastnictví obce.
7_0_0
7) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
Zastupitelstvo schválilo navržená usnesení.
7_0_0
Diskuse:
Proběhla diskuse k cyklostezce Sv. Zdislavy N. Bor – Bílý Kostel.
8) Závěr

………………………………………….
Ing. Kateřina Jonáková
starostka

…………………………………………………
1. ověřovatel
…………………………………………………
2. ověřovatel

USNESENÍ č. 7/2011
zastupitelstva obce Svor
ze zasedání dne 2.11.2011
A. Zastupitelstvo bere na vědomí:
7.1. Výroční zprávu o činnosti Základní školy za školní rok 2010/2011.

B. Zastupitelstvo jmenuje:
C.a) Zastupitelstvo schvaluje :
7.2. Program bez připomínek.
7.3. Návrhovou komisi ve složení S. Kořínková, J. Hrubá.
7.4. Ověřovatele zápisu R. Červinková, Ing. V. Jonák.
7.5. Hlasovat o členství ve sdružení pro realizaci cyklostezky na dalším zasedání.
7.6. Prodej pozemku p.p.č. 960/5 panu Ing. Oldřichu Jirků dle jeho žádosti. Kupní cena se
řídí Směrnicí č.1/2011 k prodeji a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Svor.
7.7. Žádost paní Michaely Rozumkové o zrušení předkupního práva na pozemek p.p.č. 913/1 a
st. parcelu č. 800 v k.ú. Svor a kroky související se zrušením tohoto práva v katastru
nemovitostí.
7.8. Směrnici č.7/2011 organizační zajištění a způsob provedení inventarizace v obci Svor.
7.9. Vyplacení odměny 3000,- Kč pro občany, kteří své nemovitosti do 30.6.2010 připojili na
kanalizační řád obce Svor.
7.10. Navržená usnesení.

C.b) Zastupitelstvo neschvaluje:
7.11. Koupi pozemků p.p.č. 1903/2 a 1903/3 v k.ú Svor do vlastnictví obce.

D. Zastupitelstvo ukládá

……………………………………………
Jaroslav Rameš
místostarosta

…………………………………………….
Ing. Kateřina Jonáková
starostka

