Zápis schůze ZO konaná dne 29.3.2010
Počet přítomných: 6

Omluven:

Hosté: 6

Jednání zahájil a řídil starosta pan Gustav Pilz
Zasedání je usnášení schopné
Ověřovatelé zápisu: Josef Listík, Milan Vlášek pro 6 hlasů
1. Program jednání zastupitelstva – pro 6 hlasů
2. Závod horských kol MTB Maraton Bohemie – žádost o souhlas se závodem, souhlasíme, pokud
bude po závodě uklizeno značení trasy – pro 6 hlasů
3. Žádost o zpevnění cesty ppč 1024 a 1025 v Malém Boru (Emílie Zezulová, Jiří Slaboň) – prověří
kontrolní výbor – 6 hlasů
4. Zamítnutí žádosti o dataci na rekonstrukci místní komunikace do Bukovan – nedostatek finančních
prostředků
5. Akceptace žádosti na obnovu zámeckého parku, nyní se čeká na výsledek, komu bude dotace
poskytnuta.
6. Přijetí žádosti o dotaci na opravy na budově obecního úřadu – nyní čekáme na rozhodnutí
krajského zastupitelstva.
7. Kniha Liberecký kraj – možnost objednání knihy – ponecháme si jeden výtisk, který dáme do
knihovny– pro 6 hlasů
8. Výstavba 4 RD p. Tymyk – změna vzhledu střech, různé barevné provedení střech a fasád – bude
přizván na další jednání zastupitelstva – pro 6 hlasů
9. Zastupitelstvo se sejde se starostou obce Kunratice o možnostech zásahů obce pří výstavbě
rodinných domů – pro 6 hlasů
10. Typy staveb ve Svojkově – dodržení rázu vesnice, obec se bude řídit dle možností stavebního
zákona – pro 5 hlasů, 1 se zdržel
11. Poptávkové řízení na prodloužení vodovodu a plynovodu na ppč 739/27 a ppč 1033 – dle přílohy –
vybrána firma Zeps s.r.o. - pro 6 hlasů
12. Projekt na chodníky – dvě nabídky Ingstav Doksy – cena včetně DPH Kč 159.634 a Ing. Vladimír
Frančík – cena včetně DPH Kč 499.200 – vybrána nabídka Ingstavu Doksy – požádáme o
rozdělení na tři stavební úseky (1. část od odbočky na Nové Domka k panu Štočkovi, 2. část –
zastávka obec – hřiště, 3. část hriště – pod skály, 4. část – skály – zastávka zámeček) – pro 6 hlasů
13. Žádost o koupi části pozemku ppč 1046 za účelem zarovnání zahrady – manželé Průchovi, Svojkov
26 – požádáme o vyjádření plynaře – 5 pro, 1 zdržel
14. Souhlas od dopravního inspektorátu v České Lípě s umístěním cedulí – vítá Vás obec Svojkov
15. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části parcely ppč 739/27 za účelem staveb RD dle
geometrického plánu za cenu Kč 300/m2 + náklady s vybudováním prodloužení vodovodního
řadu a plynovodu a přípojek vody a plynu a náklady s převodem spojené – pro 6 hlasů
16. Černé terénní auto – ježdění po lese – upozornění p. Fialy na toto auto, dále na auto, které tam
jezdí kácet dřevo
17. Setkání žáků svojkovské školy – 19.6.2010 – obec zaplatí pohoštění – pro 6 hlasů

Zapsal:

Schválil:

Kontroloval:

