Na úplný závěr několik organizačních věcí.
Úřední hodiny na obecním úřadě jsou každé pondělí od
15.00 do 17.00 v budově Obecního úřadu Svojkov č.p.12.
Zastupitelstvo obce se schází každé poslední pondělí v měsíci
a zasedání jsou veřejná.
V letošním roce proběhnou v říjnu nové volby do
zastupitelstva obce. Budeme moc rádi, pokud se najdou noví
zájemci o práci v zastupitelstvu a přihlásí se do voleb. Bližší
informace budou podávány na obecním úřadě.
Aktuální informace o dění v obci jsou umísťovány na
internetové stránky obce. Dále, kdo bude mít zájem o zasílání
některých informací, zajímavostí a pozvánek na akce obce,
nechť pošle svůj e-mail nebo mobilní telefonní číslo na e-mail
obce.
Poplatky (za psy, popelnice atd.) lze platit každý všední den
do 16.30 hod. u paní Šorfové – Svojkov 70.
Knihovna je otevřena v pondělí od 15.00 do 18.00. Vedle
možnosti půjčit si zde knihu, je zde také přístupný internet,
který je zdarma.
Pošta je nově od 1.2.2010 otevřena každý všední den
odpoledne od 14.30 do 16.30.
Zastupitelstvo obce Svojkov

Obecní úřad:
Svojkov 12
Tel. 487 753 168
Mob. +420 605 883 533
ousvojkov@mybox.cz
www.svojkov.sweb.cz
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Vážení občané.
Máme tu opět nový rok, a tak bychom
s Vámi rádi zrekapitulovali dění v naší obci za loňský
rok, který byl velmi bohatý.
Nejdříve bychom Vám chtěli
připomenout, co se nám v loňském
roce podařilo zrealizovat.
Podařilo se:
• Zpracovat a schválit změnu
územního plánu číslo 1.
• Provést GO stropu, krovu a
střechy na kapli sv.
Václava, dále se uvnitř
kaple
opravil
rozvod
elektřiny a vnitřní omítka,
zvenku
se
provedlo
odvodnění – na celou akci
se nám podařilo získat
dotace ve výši Kč 270.000. Po dokončení všech oprav
proběhla v kapli svatováclavská mše, kdy byla kaple
znovu vysvěcena. Na Štědrý den proběhla po mnoha
letech v kapli za velké účasti našich občanů mše ke
Štědrému večeru.
• Výstavba multifunkčního hřiště a prolézaček pro děti –
celá akce byla realizována v rámci dotace, která byla
poskytnuta mikroregionu Novoborsko na výstavbu
hřišť. Naše hřiště stálo cca Kč 2.600.000 a dotace nám
byla poskytnuta ve výši Kč 2.400.000.
• V loňském roce se nám podařilo dotáhnout převod
budov v zámecké zahradě na obec. Dále v zahradě
proběhla odborná údržba stromů a likvidace křídlatky,
na tyto akce získala obec dotaci ve výši Kč 210.000.
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• Provedli jsme rekonstrukci dvou cest (cesta za obecním
úřadem a cesta, která vede pod bývalým sadem), celá
rekonstrukce stála Kč 800.000 a obec získala od
Libereckého kraje dotaci ve výši Kč 460.000.
• Krajská správa silnic provedla odstranění dvou lip u
kapličky naproti Šorfům. Obě lípy byly již v havarijním
stavu a hrozilo jejich rozlomení.
• Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci na
rekonstrukci cesty do Malého Boru a požádali jsme o
dotaci Státní zemědělský intervenční fond.
• Dále jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci
na obnovu zámecké zahrady a také jsme požádali o
dotaci Státní fond životního prostředí.
• V obci jsme zřídili s pomocí dotace kontaktní místo na
CZECH POINT – nyní máte možnost v úředních
hodinách získat na Obecním úřadě například výpis
z katastru nemovitostí, výpis ze živnostenského
rejstříku, výpis z obchodního rejstříku nebo výpis
z bodového systému řidičů.
• Obec si ze zákona zřídila datovou schránku.
• S obcí Sloup v Čechách jsme uzavřeli smlouvu o
předškolním a školním vzdělávání dětí ze Svojkova.
• Obec poskytla příspěvek ve výši Kč 8.000 na
fungování žákovského fotbalu v Bukovanech, kde hrají
i děti ze Svojkova.
• Obec poskytla příspěvek ve výši Kč 10.000 na konání
cyklistického závodu Peklo severu, který se koná
pravidelně na území naší obce.
• Obec zajišťuje gratulace občanům starším 70 let.
Dále obec v loňském roce pro své občany zajistila očkování
psů, svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, které
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proběhlo v dubnu a říjnu. Po celý rok zajišťuje obec svoz
komunálního odpadu a tříděného odpadu.
V zámecké zahradě jsme pořádali ve spolupráci
s dobrovolnými hasiči pálení čarodějnic, Dětský den a kácení
máje. Na sále obecního úřadu jsme pořádali pro občany
sousedská posezení a to aprílové, václavské a mikulášské,
kterému předcházela mikulášská besídka pro děti, silvestra a
příchod nového roku jsme také oslavili společně na sále.
Na konci roku 2009 bylo v obci trvale hlášeno 167 obyvatel,
chtěli bychom požádat ty z Vás, kteří nemají ještě v obci trvalé
bydliště, aby se v obci přihlásili, protože daňové příjmy obce
jsou závislé na počtu trvale přihlášených obyvatel.
Dále žádáme všechny obyvatele o kontrolu, zda mají na svém
domě připevněné číslo popisné na viditelném místě. Pokud ne,
tak prosíme o nápravu (tato povinnost vychází ze Zákona o
obcích). Poslední věc, na kterou chceme upozornit v této části,
je informace k dani z nemovitosti. Pokud stavebník obdrží
stavební povolení, tak se pozemek stává stavebním a je nutné
z něj odvádět jinou výši daně z nemovitosti.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří
poskytli finanční příspěvek pro obec Vlčice, která byla
postižena povodněmi v roce 2009. Občané poskytli celkem Kč
25.000 a obec přidala dalších Kč 10.000.
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se aktivně zapojují
do dění v naší obci.
Na tento rok jsme schválili vyrovnaný rozpočet ve výši Kč
3.277.000. Je v plánu vypracovat projektovou dokumentaci na
nový chodník, dle dotací se bude pokračovat na rekonstrukci
obecních cest a renovaci zámecké zahrady.
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