
 Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov,  

konaného dne 27. 6. 2022, od 18:00 hodin. 
 

Počet přítomných: 7, jeden zastupitel příchod 18.08 

Omluven: 1 

Hosté: 4 
 

Jednání bylo zahájeno v 18.05 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 19. 6. 2022 do 27. 6. 2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

 

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

přítomno 6 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

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

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Danu Charvátovou a Jaroslava Fialu, zapisovatelem Pavla Šorfa 

ml.  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov určuje ověřovateli zápisu Danu Charvátovou a Jaroslava Fialu, 

zapisovatelem Pavla Šorfa ml. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0  

Usnesení č. 6/1/2022 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. Žádost o zpevnění části MK 1008/2 (Nové Domky) 

4. Žádost o směnu části pozemku 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 

6. Závěrečný účet obce za rok 2021 

7. Rozpočtové změny 3-2022 

8. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno elektřina 

9. Dotace 

10. Různé 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/2/2022 bylo schváleno. 

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

Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva konaného dne 30. 5. 2022 – bez připomínek. 

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

 

Žádost Richarda Vronského o zajištění přístupu k pozemku p. č. 10/4. Námitka manželů Gregorových ze 

dne 30.5.2022.  



Pozemek p. č. 10/4 je zahrada, která je v současné době přístupná z místní komunikace p. č. 1008/2. 

V případě, že by majitel pozemku p. č. 10/4 chtěl zpevnit část místní komunikace p. č. 1008/2, tak musí 

postupovat v souladu s usnesením zastupitelstva obce Svojkov číslo 5/3/2022. Toto zpevnění si musí majitel 

pozemku p. č. 10/4 zrealizovat na vlastní náklady. 

 

Námitka manželů Gregorových ze dne 30.5.2022 byla připojena jako příloha k zápisu ze zastupitelstva obce 

Svojkov dne 30.5.2022. Zastupitelé na zastupitelstvu dne 30.5.2022 přijali usnesení číslo 5/3/2022, 5/4/2022 

a 5/5/2022, ve kterých jsou stanovené podmínky pro zpevnění části MK p. č. 1008/2, vedení přípojek NN 

v pozemku p. č. 1008/2 a prodloužení vodovodu v pozemku p. č. 1008/2. Podmínky byly stanoveny na 

základě doporučení hydrogeologického posudku RNDr. Karla Luska, zakázkové číslo 24032022 ze dne 

18.5.2022. Obec pouze souhlasí s uložením přípojek NN a prodloužením vodovodního řadu v pozemku p. č. 

1008/2 za dodržení určitých podmínek dle předložené dokumentace. Dále obec souhlasí s možným 

zpevněním části MK p. č. 1008/2 za dodržení určitých podmínek. Stavební povolení vydává Stavební úřad a 

úřad územního plánování, Odbor dopravy a Odbor životního prostředí v Novém Boru. Takže další 

připomínky nebo námitky je nutné adresovat na Městský úřad v Novém Boru. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov konstatuje, že pozemek p. č. 10/4 je v současné době přístupný z místní 

komunikace p. č. 1008/2. V případě, že by majitel pozemku p. č. 10/4 chtěl zpevnit část místní 

komunikace p. č. 1008/2, tak musí postupovat v souladu s usnesením zastupitelstva obce Svojkov číslo 

5/3/2022. Toto zpevnění si musí majitel pozemku p. č. 10/4 zrealizovat na vlastní náklady. 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov konstatuje, že námitka manželů Gregorových ze dne 30.5.2022 byla 

připojena jako příloha k zápisu ze zastupitelstva obce Svojkov dne 30.5.2022. Zastupitelé na 

zastupitelstvu dne 30.5.2022 přijali usnesení číslo 5/3/2022, 5/4/2022 a 5/5/2022, ve kterých jsou 

stanovené podmínky pro zpevnění části MK p. č. 1008/2, vedení přípojek NN v pozemku p. č. 1008/2 a 

prodloužení vodovodu v pozemku p. č. 1008/2. Podmínky byly stanoveny na základě doporučení 

hydrogeologického posudku RNDr. Karla Luska, zakázkové číslo 24032022 ze dne 18.5.2022. Obec 

pouze souhlasí s uložením přípojek NN a prodloužením vodovodního řadu v pozemku p. č. 1008/2 za 

dodržení určitých podmínek dle předložené dokumentace. Dále obec souhlasí s možným zpevněním 

části MK p. č. 1008/2 za dodržení určitých podmínek. Stavební povolení vydává Stavební úřad a úřad 

územního plánování, Odbor dopravy a Odbor životního prostředí v Novém Boru. Takže další 

připomínky nebo námitky je nutné adresovat na Městský úřad v Novém Boru. 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/3/2022 bylo schváleno. 

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

 

Rozpočtové změny číslo 3-2022 dle předložené přílohy. Zapojení přijaté dotace na opravu MK a přijaté 

úhrady za prodej obecního pozemku do rozpočtu obce. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje rozpočtové změny číslo 3-2022. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/4/2022 bylo schváleno. 

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

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svojkov za rok 2021. Při přezkoumání hospodaření 

nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku 

v budoucnosti. Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 

3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: Projednání závěrečného účtu za rok 2020 nebylo uzavřeno 

vyjádřením v souladu se zákonem. Je navrženo následující opatření, které povede k nápravě chyby zjištěné 



při přezkoumání hospodaření obce Svojkov za rok 2021: Zastupitelé obce budou upozorněni a proškoleni 

dne 27.6.2022 o nutnosti projednání závěrečného účtu obce za rok 2021 a jeho následné schválení 

s vyjádřením v souladu se zákonem.. Proškolení provede místostarosta obce Svojkov. Náprava bude přijata 

okamžitě. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svojkov za 

rok 2021. Zastupitelstvo obce schvaluje následující nápravné opatření, které povede k nápravě chyby 

zjištěné při přezkoumání hospodaření obce Svojkov za rok 2021: Zastupitelé obce budou upozorněni 

a proškoleni dne 27.6.2022 o nutnosti projednání závěrečného účtu obce za rok 2021 a jeho následné 

schválení s vyjádřením v souladu se zákonem.. Proškolení provede místostarosta obce Svojkov. 

Náprava bude přijata okamžitě. 

 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/5/2022 bylo schváleno. 

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

 

Závěrečný účet obce Svojkov za rok 2021 viz. příloha. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje Závěrečný účet obce Svojkov za rok 2021 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/6/2022 bylo schváleno. 

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

 

Účetní závěrka obce Svojkov za rok 2021. Vypořádání zisku 164.567,78 Kč za rok 2021. Běžný účet k 

31.12.2021 810.160,66 Kč.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje účetní závěrku obce Svojkov sestavenou k 31. 12. 2021. 

Zastupitelstvo obce Svojkov dále schvaluje převedení hospodářského výsledku - zisku za rok 2021 ve 

výši 164.567,78 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/7/2022 bylo schváleno. 

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

 

Žádost o souhlas s napojením pozemku p. č. 739/23 na místní komunikaci p. č. 1021 v KÚ Svojkov dle 

předložené dokumentace. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s napojením pozemku p. č. 739/23 na místní komunikaci p. č. 

1021 v KÚ Svojkov dle předložené dokumentace. 

  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/8/2022 bylo schváleno. 

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

 

Hřbitov – využití pravé horní části při zdi na nová hrobová místa. Tam kde není uvedené žádné jméno, tak 

toto místo je možné využít. 

 



Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s využitím volných míst v pravé horní části při zdi na nová 

hrobová místa. 

  

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/9/2022 bylo schváleno. 

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

 

Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby: IV-12-

4022835/SoBS/001 CL_Svojkov, ppc. 637/10, nové kNN. Bude dotčena místní komunikace p. č. 1036. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby: IV-12-4022835/SoBS/001 CL_Svojkov, ppc. 637/10, nové kNN a pověřuje 

starostu obce k podpisu smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/10/2022 bylo schváleno. 

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

 

Různé 
1. Zvážit možnost umístění nové klouzačky pro děti na hřišti. 

2. Žádost Kateřiny Fialové o pronájem kaple sv. Václava pro svatební obřad dne 28.8.2022, cena je 

1.000 Kč. – pro 6 hlasů, 1 hlas se zdržel. 

3. Zajistit kontrolu dendrologa na topolovou alej, která je podél cesty pod zámeckou zahradou – pro 

6 hlasů. 

4. Žádost o směnu pozemku p. č. 1029/2 za část pozemku p. č. 686 a část pozemku p. č. 685 – je 

potřeba se sejít na místě a pokusit se domluvit přesné podmínky možné směny – pro 7 hlasů. 

5. Obci byla schválena dotace na nové herní a posilovací prvky. Žádost byla podána na MMR. 

6. Obci byly schváleny dotace na pořízení prostředků pro hasiče. Žádosti byly podány na LK. 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.35 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 7. 2022 

 

Zapisovatel: ………………………………… 

 

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

 

Starosta: …………………………………….. 


