Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR
č. 8/ 2010
konaného dne 29. 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 : 20.12.2010
sejmuto dne : 30.12.2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedání zahájila v 19.00 hod. starostka Ing. K. Jonáková, která jej řídila.
Přítomni :
Zastupitelstvo obce Svor podle prezenční listiny v počtu členů : 8
Občané v počtu osob : 14
Program:
1) Zahájení
2) Program a jeho schválení
3) Volba návrhové komise, určení 2 ověřovatelů zápisu
4) Rozpočtová změna č.3. za rok 2010
5) Rozpočet na rok 2011
6) Vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
7) Jednací řád kontrolního výboru obce Svor
8) Jmenování inventarizační komise
9) Různé
10) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
11) Závěr

Zasedání bylo ukončeno v 19,30 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
8_0_0
3) Volba návrhové komise – ve složení Mgr.Jahvodková, Červinková
8_0_0
Ověřovatelé zápisu – Mgr. Jahvodková, J. Pavlíčková
8_0_0
4) Rozpočtová změna č.3 za rok 2010
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu, která byla provedena v souvislosti
s dotacemi, které obec čerpala v roce 2010 ( dotace – dětské hřiště, povodně, volby,
sčítání obyvatel, splátka kanalizace).
8_0_0
5) Rozpočet na rok 2011
Finančním výborem obce byla navržena změna na výdajové položce 5362 ( poplatky
Obecní úřad) – původní částku 100 000 Kč snížit na 1000 Kč. Zbývající prostředky
zastupitelstvo navrhlo přesunout na následující výdajové položky – 25 000 Kč na
položku 5151 ( voda – záloha na byty) a 74 000 Kč na položku 5171 (opravy – Obecní
úřad).
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2011 jako vyrovnaný s částkou na straně
příjmů i výdajů v hodnotě 5 348 900,- Kč.
8_0_0
6) Vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo souhlasí se zněním Vyhlášky č.3/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a tuto vyhlášku schvaluje.
8_0_0
7) Jednací řád kontrolního výboru obce Svor
Zastupitelstvo souhlasí se zněním jednacího řádu kontrolního výboru obce Svor a
tento jednací řád schvaluje.
8_0_0
8) Jmenování inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce Svor za
rok 2010
V souladu se Směrnicí o evidenci a inventarizaci majetku ze dne 1.1.2003 navrhuje
starostka obce inventarizační komisi v následujícím složení:
Ing. Kateřina Jonáková
Jaroslav Rameš
Mgr. Jana Jahvodková
Věra Kohlerová
Eva Horňáková
Jitka Pavlíčková

Julie Hrubá
a zároveň vydává příkaz k provedení inventarizace majetku obce Svor za rok 2010.
Zastupitelstvo souhlasí se složením členů inventarizační komise pro rok 2010.
8_0_0
9) Různé
9.1) Zápis finančního výboru obce Svor
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního výboru obce Svor.
8_0_0
9.2) Jmenování člena finančního výboru – doplnění počtu členů na lichý
Lucie Svobodová
Zastupitelstvo jmenuje Lucii Svobodovou členem finančního výboru.
8_0_0
9.3) Strategický rozvojový dokument obce Svor pro rok 2011
Zastupitelstvo schvaluje Strategický rozvojový dokument obce Svor pro rok 2011.
8_0_0
9.4) Doplnění počtu členů povodňové komise obce Svor
Jan Koten
Miloslav Vrána
Zastupitelstvo jmenuje nové členy povodňové komise zástupce osady Rousínov.
8_0_0
9.5) Výběr firmy na provedení projektové a inženýrské činnosti a stavebních prací na
opravu částí komunikace v katastru obce Svor p.p.č. 1787/1 poškozené povodní
v srpnu 2010, financování této akce bude realizováno z dotace MMR.
Na základě výzvy byly osloveny čtyři firmy. Komise složená z členů zastupitelstva,
která provedla hodnocení nabídek vyřadila dva z uchazečů vzhledem k nesplnění
zadávacích podmínek soutěže. Ze zbývajících dvou uchazečů vybrala a doporučila
zastupitelstvu podepsat smlouvu na provedení projektové a inženýrské činnosti a
stavebních prací na opravu částí komunikace v katastru obce Svor p.p.č. 1787/1
poškozené povodní v srpnu 2010 s firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965,
47001 Česká Lípa s cenovou nabídkou za provedení projektové činnosti a stavebních
prací 195 990,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s firmou Silnice Žáček s.r.o.
8_0_0
9.6) Dodatek č.3 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
222/400181/013/06 s firmou AVE odpadové hospodářství s.r.o. – změna cen za
poskytované služby pro rok 2011.

Zastupitelstvo schvaluje podepsání dodatku č.3 s firmou AVE.
8_0_0
9.7) Pronájem reklamní plochy na budově hasičské zbrojnice ve Svoru
Zastupitelstvo schvaluje pronájem reklamní plochy na budově hasičské zbrojnice ve
Svoru firmě Reality – Sever s.r.o., B.Egermanna 156, 473 01 Nový Bor za 10 000,- Kč
na rok.
8_0_0
9.8) Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků
Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání
přestupků mezi obcí Svor a městem Cvikov do roku 2014.
8_0_0
10) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
11) Závěr
12) Diskuse
p. Zajác – dotaz zda byl pan Rameš na ministerstvu životního prostředí ohledně
kanalizace
p. Zítová – nefunkční pouliční osvětlení, chtěla by zveřejnit jmenný seznam občanů
Svoru, kteří se nepřipojili ke kanalizaci, ráda by se podrobně seznámila s vyhláškou
č3/2010 o poplatku za užívání veřejného prostranství.
RNDr. Bárta – dotaz zda bude připojen ke kanalizaci i STAR LINE.
p. Novotný – jaké se připravují opravy v Rousínově
p. Markvart – upozornil na problém s odklízením sněhu v Rousínově – doporučil obci
zakoupit frézu

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

USNESENÍ č. 8/2010
zastupitelstva obce Svor
ze zasedání dne 29.12.2010
A. Zastupitelstvo bere na vědomí:
8.1. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního výboru obce Svor.

B. Zastupitelstvo jmenuje:
8.2. Starostka obce jmenuje inventarizační komisi v následujícím složení:
Ing. Kateřina Jonáková
Jaroslav Rameš
Mgr. Jana Jahvodková
Věra Kohlerová
Eva Horňáková
Jitka Pavlíčková
Julie Hrubá
a zároveň vydává příkaz k provedení inventarizace majetku obce Svor za rok 2010.
Zastupitelstvo souhlasí se složením členů inventarizační komise pro rok 2010.
8.3. Zastupitelstvo jmenuje Lucii Svobodovou členem finančního výboru.
8.4. Zastupitelstvo jmenuje nové členy povodňové komise zástupce osady Rousínov – Jan
Koten, Miloslav Vrána.

C.a) Zastupitelstvo schvaluje :
8.5. Program zasedání
8.6. Návrhovou komisi ve složení p. Jahvodková, Červinková
8.7. Ověřovatelé zápisu – Mgr. Jahvodková, J. Pavlíčková
8.8. Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu, která byla provedena v souvislosti
s dotacemi, které obec čerpala v roce 2010 ( dotace – dětské hřiště, povodně, volby, sčítání
obyvatel, splátka kanalizace).
8.9. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2011 jako vyrovnaný s částkou na straně příjmů i
výdajů v hodnotě 5 348 900,- Kč.
8.10. Zastupitelstvo souhlasí se zněním Vyhlášky č.3/2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a tuto vyhlášku schvaluje.
8.11. Zastupitelstvo souhlasí se zněním jednacího řádu kontrolního výboru obce Svor a tento
jednací řád schvaluje.
8.12. Zastupitelstvo schvaluje Strategický rozvojový dokument obce Svor pro rok 2011.
8.13. Zastupitelstvo schvaluje podepsat smlouvu na provedení projektové a inženýrské
činnosti a stavebních prací na opravu částí komunikace v katastru obce Svor p.p.č. 1787/1
poškozené povodní v srpnu 2010 s firmou Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965, 47001
Česká Lípa s cenovou nabídkou za provedení projektové činnosti a stavebních prací 195
990,- Kč.
8.14. Zastupitelstvo schvaluje podepsat Dodatek č.3 ke smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu č. 222/400181/013/06 s firmou AVE odpadové hospodářství s.r.o. –
změna cen za poskytované služby pro rok 2011.
8.15. Zastupitelstvo schvaluje pronájem reklamní plochy na budově hasičské zbrojnice ve
Svoru firmě Reality – Sever s.r.o., B.Egermanna 156, 473 01 Nový Bor za 10 000,- Kč na
rok.
8.16. Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání
přestupků mezi obcí Svor a městem Cvikov do roku 2014.

C.b) Zastupitelstvo neschvaluje:
D. Zastupitelstvo ukládá

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

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

