
 Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov,  

konaného dne 30. 1. 2023, od 18:00 hodin. 
 

Počet přítomných: 7 

Omluven: 0 

Hosté: 0 
 

Jednání bylo zahájeno v 18.01 starostou panem Gustavem Pilzem. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Svojkov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 

dní, a to od 22. 1. 2023 do 30. 1. 2023. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je 

přítomno 7 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavel Šorfa st. a Jaroslava Fialu, zapisovatelem Pavla Šorfa ml.  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov určuje ověřovateli zápisu Pavla Šorfa st. a Jaroslav Fialu, zapisovatelem 

Pavla Šorfa ml. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0  

Usnesení č. 1/1/2023 bylo schváleno. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje následující program zasedání: 

 

1. Došlá pošta 

2. Kontrola plnění zápisu 

3. Darovací smlouvy 

4. Povolení kácení 

5. Smlouva věcné břemeno 

6. Dotace 

7. Různé 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/2/2023 bylo schváleno. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva konaného dne 22. 12. 2022 – bez připomínek. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Darovací smlouva v celkové hodnotě 25.000 Kč (zajištění měření rychlosti v obci Svojkov) mezi Faurecia 

Emissions Control Technologies Mladá Boleslav s.r.o., IČ: 26151197 a obcí Svojkov. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje darovací smlouvu mezi Faurecia Emissions Control 

Technologies Mladá Boleslav s.r.o., IČ: 26151197 a obcí Svojkov a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy. 



 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/3/2023 bylo schváleno. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Darovací smlouva v celkové hodnotě 25.000 Kč (zajištění měření rychlosti v obci Svojkov) mezi Faurecia 

Exhaust Systems s.r.o., IČ: 25639587 a obcí Svojkov. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje darovací smlouvu mezi Faurecia Exhaust Systems s.r.o., IČ: 

25639587 a obcí Svojkov a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/4/2023 bylo schváleno. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-4021502/VB/001  VB 

CL_Svojkov, ppč. 918/24, nové kNN. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-12-

4021502/VB/001  VB CL_Svojkov, ppč. 918/24, nové kNN a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/5/2023 bylo schváleno. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Liberecký kraj vyhlásil výzvu k podávání žádostí o dotaci v programu obnovy venkova. Jeden z programů je 

DT 4 – oprava a výstavba komunikací. Obec v tomto programu podá žádost o dotaci na opravu místní 

komunikace. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 400.000 Kč na opravu místní 

komunikace z programu číslo 2.1 Program obnovy venkova, DT 4 oprava a výstavba komunikací. 

Zastupitelstvo dále schvaluje spoluúčast obce ve výši 550.000 Kč. Zastupitelstvo dále schvaluje 

vyčlenění prostředků v rozpočtu obce na pokrytí vlastního podílu při financování této akce. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/6/2023 bylo schváleno. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Zastupitelům byl předložen zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.12.2022 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22.12.2022 

  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/7/2023 bylo schváleno. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 



Žádost pana Roberta Knoblocha o koupi pozemku p. č. 999 ve Svojkově (114 m2). Pozemek se nachází 

mezi dvěma zahradami a přístup z tohoto pozemku je pouze na tyto dvě zahrady. Jedna zahrada je v majetku 

pana Roberta Knoblocha a majitel druhé zahrady souhlasí, aby si pan Knobloch tento pozemek koupil.  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 999 v KÚ Svojkov za cenu 300 Kč 

za m2. Náklady na vypracování smlouvy a s převodem spojené ponese kupující. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/8/2023 bylo schváleno. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Objednávka na poskytování služeb komunikačního systému Munipolis (mobilní rozhlas) za cenu 990 Kč za 

měsíc. Služba byla úspěšně vyzkoušena ve zkušebním režimu. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje objednávku na poskytování služeb komunikačního systému 

Munipolis (obecní rozhlas) a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/9/2023 bylo schváleno. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Žádost o souhlas se stavbou RD na pozemku p. č. 918/6 v KÚ Svojkov dle předložené dokumentace a žádost 

o souhlas s napojením pozemku na MK p. č. 1016/2 v KÚ Svojkov dle předložené dokumentace. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí se stavbou RD na pozemku p. č. 918/6 v KÚ Svojkov dle 

předložené dokumentace a souhlasí s napojením pozemku na MK p. č. 1016/2 v KÚ Svojkov dle 

předložené dokumentace.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/10/2023 bylo schváleno. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností v roce 2023. Podáme žádost o dotaci na opravu vstupních schodů do kaple sv. Václava a 

položení dlažby před vstupem do kaple. 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje podání žádosti o zařazení do programu Podpora obnovy 

kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2023. Žádost bude podána 

na opravu vstupních schodů do kaple sv. Václava a položení kamenné dlažby. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/11/2023 bylo schváleno. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 



 

 

Různé 

1. Územní plán obce, velikost pozemků. Starosta obce osloví stavební úřad v Novém Boru – pro 7 

hlasů. 

2. Prodej starého traktůrku na náhradní díly z důvodu nefunkčnosti a stáří za cenu 25.000 Kč – pro 

7 hlasů. 

3. Pořízení nového taženého rozmetadla za nový traktůrek za cenu 32.500 Kč včetně DPH – pro 7 

hlasů. 

4. Pořízení silniční sady pro nový traktůrek z důvodu bezpečného pohybu po komunikacích za cenu 

24.200 Kč včetně DPH – pro 7 hlasů. 

5. Návrh na omezení použití posypové soli (používat pouze při náledí a zvýšeném nebezpečí 

neschůdných a nesjízdných místních komunikací) – pro 7 hlasů. 

6. Žádost Alan Lorenz o zapůjčení zámecké zahrady na oslavu dne 17.6.2023 – pro 7 hlasů. 

7. Žádost Jiří Kovala o zapůjčení zámecké zahrady na oslavu dne 26.8.2023 – pro 7 hlasů. 

8. Žádost Pavel Ščevlík o zapůjčení zámecké zahrady na oslavu dne 16.9.2023 za podmínek pro 

místní obyvatele – pro 7 hlasů. 

9. Žádost Věry Fikarové o zapůjčení zámecké zahrady na svatbu dne 22.7.2023 – pro 7 hlasů. 

10. Informace Lesy ČR – na Tisovém a Vinném vrchu proběhla výsadba tisů. Letos na jaře proběhne 

oprava lesní cesty pod zámeckou zahradou směrem k lesnímu divadlu. 

11. Liberecký kraj mapuje výskyt bolševníku velkolepého na území kraje. V katastru obce Svojkov 

se nevyskytuje tato invazivní rostlina. 

12. Vlajka pro Tibet – obec se připojí dne 10.3.2023 zveřejněním této vlajky na obecním facebooku 

– pro 7 lidí. 

13. Nabídka od Zdeňka Štočka na výrobu Niky ve společenské místnosti v budově v zámecké 

zahradě za cenu 46.404 Kč včetně DPH (materiál dub, jasan, dub červený) – pro 7 hlasů. 

14. Prověřit možnost výstavby chodníku na Nové Domky – pro 7 hlasů. 

15. Povolení kácení 10 nebezpečných stromů v zámecké zahradě dle závazného stanoviska Odboru 

životního prostředí v Novém Boru, jedná se o stromy částečně nebo úplně suché, dále pak stromy 

napadené dřevokaznou houbou – pro 7 hlasů. 

16. Žádost o souhlas s kácením náletových dřevin na pozemku p. č. 979 – proti 7 hlasů. 

17. Upozornění na živý plot, který zasahuje do chodníku v části mezi odbočkou na hřiště a kapličkou. 

18. Prověřit možnost podání žádosti o dotaci na opravu drobných staveb (kapličky, křížky). 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.15 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 6. 2. 2023 

 

Zapisovatel: ………………………………… 

 

Ověřovatelé: …………………………………………………………………. 

 

Starosta: …………………………………….. 


