Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR
č. 2/ 2011
konaného dne 30. března 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 : 3.3.2011
sejmuto dne : 31.3.2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------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 : 25
Program:
1) Zahájení
2) Program a jeho schválení
3) Volba návrhové komise, určení 2 ověřovatelů zápisu
4) Zásady prodeje a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Svor
5) Obecně závazná vyhláška č.6/2011 o čistotě obce, ochraně zeleně a
dodržování zásad veřejného pořádku
6) Žádost paní J. Janouchové o koupi obecního pozemku p.p.č. 20/1 v k.ú.obce
Svor
7) Odsouhlasení výsledku hospodaření mateřské školy za rok 2010
8) Žádost p. V. Kaiserové o úpravu nájmu z důvodu výměny oken, kterou
financovala z vlastních zdrojů
9) Závěrečný účet obce Svor za rok 2010
10) Zápis z finančního výboru
11) Výběrové řízení oprava hráze rybníka – výběr firmy na realizaci opravy
12) Výběrové řízení – herní prvek na zahradu u základní školy – výběr firmy na
realizaci herního prvku
13) Různé
14) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
15) Závěr

Zasedání bylo ukončeno v 19,55 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 upraven, body č. 7) Odsouhlasení výsledku
hospodaření MŠ a č.9) Závěrečný účet obce Svor za rok 2010 byly přesunuty na další
zasedání zastupitelstva z důvodu auditu hospodaření, který proběhne až
v následujícím měsíci.
8_0_0
3) Volba návrhové komise – ve složení J. Pavlíčková, R.Červinková
8_0_0
Ověřovatelé zápisu – Mgr. Jahvodková, J. Pavlíčková
8_0_0
4) Zásady prodeje a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Svor
Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici č.1/2011 k prodeji a oceňování pozemků ve
vlastnictví obce.
8_0_0
4) Obecně závazná vyhláška č.6/2011 o čistotě obce, ochraně zeleně a dodržování
zásad veřejného pořádku
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č.6/2011 o čistotě obce,
ochraně zeleně a dodržování zásad veřejného pořádku.
8_0_0
6) Žádost paní J. Janouchové o koupi obecního pozemku p.p.č. 20/1 v k.ú.obce Svor.
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku p.p.č. 20/1 v k.ú. obce Svor panu
Janouchovi za cenu 50 Kč/m2.
8_0_0
8) Žádost p. V. Kaiserové o úpravu nájmu z důvodu výměny oken, kterou
financovala z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo odsouhlasilo úpravu nájmu p. V. Kaiserové z důvodu výměny oken
financované z jejích vlastních zdrojů následujícím způsobem. Od 1.1.2011 snížením
měsíčního nájemného o polovinu do výše fakturace.
8_0_0

9) Zápis z finančního výboru
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru, které se
uskutečnilo dne 23.2.2011.
10) Výběrové řízení oprava hráze rybníka – výběr firmy na realizaci opravy
Zastupitelstvo odsouhlasilo podepsání smlouvy s firmou Zvánovec České
Budějovice a.s. na opravu výpusti Velkého Svorského rybníka za cenu 701 996,- Kč
v případě, že obec získá na tuto opravu dotaci z MMR.
8_0_0
11) Výběrové řízení – herní prvek na zahradu u základní školy – výběr firmy na
realizaci herního prvku
Zastupitelstvo odsouhlasilo podepsání smlouvy s firmou Ing. Jaroslav Slánský,
Polevsko na dodání herního prvku pro zahradu u Základní školy Svor v ceně
70 000,- Kč v případě, že obec získá na tuto akci dotaci z MMR.
8_0_0
13) Různé
a) Dotace z ministerstva kultury na opravu kaple Nejsvětější trojce ve Svoru –
smlouva s dodavatelem opravy.
Zastupitelstvo odsouhlasilo podepsání smlouvy o dílo č.0022011 s Ing. Jaroslavem
Slánským, který provede opravu kaple Nejsvětější Trojice za cenu 103 694,- Kč včetně
DPH.
8_0_0
b) Žádost o snížení poplatku ze psů
Zastupitelstvo posoudilo žádost pana Jiřího Procházky jehož předmětem
podnikání je chov psů a odsouhlasilo snížení poplatku ze psů na roční paušál 2500 Kč.
8_0_0
c) Zrušení usnesení zastupitelstva č.7.15./2004
Zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení usnesení zastupitelstva č.7.15/2004.
8_0_0
d) Návrh pana Jaroslav Jandy o zahájení správního řízení s provozovatelem
Rekreačního zařízení Star Line Svor.
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh pana Jaroslav Jandy a situaci s rekreačním
zařízením Star Line Svor bude řešit.
e) Žádost o prodloužení Závěrečného vyúčtování akce se Státním fondem
životního prostředí ČR – Splašková kanalizace v obci Svor.
Zastupitelstvo odsouhlasilo požádat Státní fond životního prostředí o prodloužení
termínu závěrečného vyhodnocení akce Splašková kanalizace v obci Svor do
31.12.2011.

8_0_0
f) Účast na Valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo delegovat k jednání na Valné hromadě SVS, které
se uskuteční dne 2.6.2011 v Teplicích pana Jaroslav Raměše, místostarostu obce
Svor.
7_0_1
g) Žádost paní Matyščákové o připojení na kanalizační řád se spoluúčastí obce
Zastupitelstvo nesouhlasí s finanční spoluúčastí na připojení paní Matyščákové na
kanalizační řád.
7_0_1
14) Návrh Usnesení, doplnění, schválení
15) Závěr
Diskuse:
p. Szsabová – nevyvezený kontejner u hřbitova.
Bude vyvezen.
p. Kotenová – poškozené a částečně odstraněné závory na staré silnici
Bude řešeno dle finančních
možností obce.
p. Kaiserová – opilci před krámem
Bude řešeno napomenutím popř.
ve správním řízení.
p. Waldhauservá – silnice u pana Procházky, řidiči nedodržují rychlost.
Při přistižení bude řešeno s Policií
ČR.
p. Odvárková – oprava můstku ? oprava světla ?
Mostek bude v letošním roce
opravovat povodí Ohře, světlo
obec Svor.
p. Zájác ml. – kdy bude řešen úklid v obci?
V průběhu měsíce dubna 2011.
p. Ledecký – kdy a kde se bude realizovat mýtná brána ve Svoru?
Bude řešeno ve spolupráci s KSS
LK.
p. Kaiserová – bude na dětské hřiště umístěn odpadkový koš ?
Bude v průběhu dubna.

p. Kropáčková – budou doplněny na dětské hřiště herní prvky ?
Dle finančních možností obce
v roce 2012.
p. Ledecký – ucpaný můstek u hřbitova.
Bude vyčištěno v průběhu měsíce
dubna.
p. Opatrný – ucpané koryto Svorského potoka.
Bude nahlášeno Povodí Ohře.
p. Zajác ml. – poškozená boží muka na komunikaci I. třídy směrem na Cvikov.
Řeší Město Cvikov, kříž je uložen
na Měú ve Cvikově.

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

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

USNESENÍ č. 2/2011
zastupitelstva obce Svor
ze zasedání dne 30.3.2011
A. Zastupitelstvo bere na vědomí:
2.1. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru, které se uskutečnilo
dne 23.2.2011.
2.2. Zastupitelstvo bere na vědomí návrh pana Jaroslav Jandy a situaci s rekreačním
zařízením Star Line Svor bude řešit.

B. Zastupitelstvo jmenuje:
C.a) Zastupitelstvo schvaluje :
2.1. Program zasedání program upraven, body č. 7) Odsouhlasení výsledku hospodaření MŠ
a č.9) Závěrečný účet obce Svor za rok 2010 byly přesunuty na další zasedání zastupitelstva
z důvodu auditu hospodaření, který proběhne až v následujícím měsíci.
2.2. Návrhovou komisi ve složení p. Pavlíčková, Červinková
2.3. Ověřovatelé zápisu – Mgr. Jahvodková, J. Pavlíčková
2.4. Zastupitelstvo obce schválilo Směrnici č.1/2011 k prodeji a oceňování pozemků ve
vlastnictví obce.
2.5. Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č.6/2011 o čistotě obce, ochraně
zeleně a dodržování zásad veřejného pořádku.
2.6. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku p.p.č. 20/1 v k.ú. obce Svor paní J.
Janouchové za cenu 50 Kč/m2.
2.7. Zastupitelstvo odsouhlasilo úpravu nájmu p. V. Kaiserové z důvodu výměny oken
financované z jejích vlastních zdrojů následujícím způsobem. Od 1.1.2011 snížením měsíčního
nájemného o polovinu do výše fakturace.
2.8. Zastupitelstvo odsouhlasilo podepsání smlouvy s firmou Zvánovec České Budějovice a.s.
na opravu výpusti Velkého Svorského rybníka za cenu 701 996,- Kč v případě, že obec získá
na tuto opravu dotaci z MMR.
2.9. Zastupitelstvo odsouhlasilo podepsání smlouvy s firmou Ing. Jaroslav Slánský, Polevsko
na dodání herního prvku pro zahradu u Základní školy Svor v ceně 70 000,- Kč v případě, že
obec získá na tuto akci dotaci z MMR.
2.10. Zastupitelstvo odsouhlasilo podepsání smlouvy o dílo č.0022011 s Ing. Jaroslavem
Slánským, který provede opravu kaple Nejsvětější Trojice za cenu 103 694,- Kč včetně DPH.
2.11. Zastupitelstvo posoudilo žádost pana Jiřího Procházky jehož předmětem podnikání je
chov psů a odsouhlasilo snížení poplatku ze psů na roční paušál 2500 Kč.
2.12. Zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení usnesení zastupitelstva č.7.15/2004.
2.13. Zastupitelstvo odsouhlasilo požádat Státní fond životního prostředí o prodloužení
termínu závěrečného vyhodnocení akce Splašková kanalizace v obci Svor do 31.12.2011.
2.14. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo delegovat k jednání na Valné hromadě SVS, které se
uskuteční dne 2.6.2011 v Teplicích pana Jaroslav Raměše, místostarostu obce Svor.

C.b) Zastupitelstvo neschvaluje:
Zastupitelstvo nesouhlasí s finanční spoluúčastí na připojení paní Matyščákové na
kanalizační řád.

D. Zastupitelstvo ukládá

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

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

