Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR
č. 7/ 2010
konaného dne 15. prosince 2010
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 : 6.12.2010
sejmuto dne : 16.12.2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání zahájila v 19.00 hod. starostka Ing. K. Jonáková, která jej řídila.
Přítomni :
Zastupitelstvo obce Svor podle prezenční listiny v počtu členů : 9
Občané v počtu osob : 17
Program:
1) Zahájení
2) Program a jeho schválení
3) Volba návrhové komise, určení 2 ověřovatelů zápisu
4) Aktualizace povodňové komise
5) Směrnice o zadávání veřejných zakázek 1/2010
6) Výběr firmy na zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci
na opravu poškozené hráze a objektů Velkého svorského rybníka.
7) Vyhláška o místním poplatku ze psů 1/2011
8) Vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 2/2011
9) Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 3/2011
10) Žádost p. Janka o odstranění nefunkční lampy pouličního osvětlení
z jeho pozemku.
11) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro uzavření věcného
břemene související s uložením sítí v obecním pozemku – p. Ing. J.
Klugerovi
12) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
13) Různé
14) Závěr

Zasedání bylo ukončeno v 19,20 hod.

Zápis k jednotlivým bodům programu:
Hlasování:
Pro-proti-zdržel se
1) Zahájení – zasedání zahájila starostka v 19.00 hodin
2) Program a jeho schválení – program schválen s doplněním bodů
- Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
- Jednací řád finančního výboru obce
a vypuštěním bodu 9) Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2011
9_0_0
3) Volba návrhové komise – ve složení Mgr.Jahvodková, Červinková
9_0_0
Ověřovatelé zápisu – Mgr. Jahvodková, J. Pavlíčková
9_0_0
4) Aktualizace povodňové komise – navržení členové
Ing. Kateřina Jonáková
Jaroslav Rameš
Stanislav Ledecký
Pavel Bakovský ml.
9_0_0
5) Směrnice o zadávání veřejných zakázek 1/2010
9_0_0
6) Výběr firmy na zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci na
opravu poškozené hráze a objektů Velkého svorského rybníka.
Na základě výzvy byly osloveny tři firmy. Komise složená z členů zastupitelstva, která
provedla hodnocení nabídek vyřadila jednoho z uchazečů vzhledem k nedoložení
dokladů o kvalifikaci k předmětu zakázky. Ze zbývajících dvou uchazečů vybrala a
doporučila zastupitelstvu podepsat smlouvu na zpracování projektu na opravu hráze
svorského rybníka s firmou TBD. a.s. Praha s cenovou nabídkou za zpracování
111 840,- Kč.
9_0_0
7) Vyhláška o místním poplatku ze psů 1/2011
9_0_0
8) Vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 2/2011
9_0_0

9) Bod bude projednáván na dalším jednání zastupitelstva

10) Žádost p. Janka o odstranění nefunkční lampy pouličního osvětlení
z jeho pozemku.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že obec Svor zajistí odpojení této lampy od el. napájení a
ve spolupráci s panem Jankem provede likvidaci pouliční lampy.
8_0_1
11) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro uzavření věcného břemene
související s uložením sítí v obecním pozemku – p. Ing. J. Klugerovi
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro uzavření
věcného břemene související s uložením sítí v obecním pozemku bezúplatně.
9_0_0
12) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
9_0_0
13) Jednací řád finančního výboru obce
9_0_0
14) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
15) Různé
15) Závěr
17) Diskuse
p. Kohlerová – poděkování paní Hinkové a p. Krobovi za úklid sněhu před školkou
p. Odvárková – odklízení sněhu před domem p. Rybáčkové – zajistit, aby v tomto
prostoru neparkovala vozidla v době odklízení sněhu.
p. Kohlerová – upozornila na problém volně pobíhajících psů.
p. Ledecký – navrhl oslovit KSS, aby při údržbě silnice č.III procházející Svorem
používala pluh.

……………………………………………
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
…………………………………………………
1. ověřovatel
…………………………………………………
2. ověřovatel

USNESENÍ č. 7/2010
zastupitelstva obce Svor
ze zasedání dne 15.12.2010
A. Zastupitelstvo bere na vědomí:
B. Zastupitelstvo jmenuje:
7.1. Členy povodňové komise
Ing. Kateřina Jonáková
Jaroslav Rameš
Stanislav Ledecký
Pavel Bakovský ml.

C.a) Zastupitelstvo schvaluje :
7.2. Program zasedání včetně změn
7.3. Návrhovou komisi ve složení p. Jahvodková, Červinková
7.4. Ověřovatelé zápisu – Mgr. Jahvodková, J. Pavlíčková
7.5. Směrnici o zadávání veřejných zakázek 1/2010
7.6. Uzavření smlouvy na zpracování projektu na opravu hráze svorského rybníka s firmou
TBD. a.s. Praha s cenovou nabídkou za zpracování 111 840,- Kč.,- Kč
7.7. Vyhlášku o místním poplatku ze psů 1/2011
7.8. Vyhlášku o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 2/2011
7.9. Žádost pana Janka, že obec Svor zajistí odpojení pouliční lampy umístěné na pozemku
pana Janka od el. napájení a ve spolupráci s ním provede likvidaci této lampy
7.10. A odsouhlasilo uzavření smlouvy s panem Ing. J. Klugerem o smlouvě budoucí pro
uzavření věcného břemene související s uložením sítí v obecním pozemku bezúplatně
7.11. Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
7.12. Jednací řád finančního výboru obce

C.b) Zastupitelstvo neschvaluje:
7.13. Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 3/2011 bude projednána
na dalším zasedání zastupitelstva

D. Zastupitelstvo ukládá

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

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

