
Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov,  

konaného dne 31. 1. 2022, od 18:00 hodin. 
 

Počet přítomných: 6 

Omluven: 1 

Hosté: 3 
 

Jednání bylo zahájeno v 18.03 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 23. 1. 2022 do 31. 1 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 Vlastu Voborníkovu, zapisovatelem Pavla 

Šorfa ml.  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov určuje ověřovateli zápisu Danu Charvátovou a Vlastu Voborníkovou, 

zapisovatelem Pavla Šorfa ml. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0  

Usnesení č. 1/1/2022 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. Poplatek za komunální odpad 

5. Smlouva o smlouvě budoucí – přípojka NN 

6. Dodatek smlouvy č. 1 mapový server obce 

7. Dotace 

8. Různé 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/2/2022 bylo schváleno. 

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

Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva konaného dne 20. 12. 2021 – bez připomínek. 

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

 

Žádost o zpevnění části MK 1008/2 v části obce Nové Domky. Dne 26.1.2022 v 15.00 proběhla na místě 

schůzka. Zápis z této schůzky je přílohou tohoto zápisu. Manželé Gregorovi předložili zastupitelům návrh na 

doplnění tohoto zápisu. Toto doplnění zápisu ze dne 26.1.2022 je přílohou tohoto zápisu ze zastupitelstva. 

Starosta obce navrhnul zastupitelům, aby na základě schůzky, která proběhla dne 26.1.2022 obec objednala 



provedení průzkumného vrtu u hydrologa RNDr. Karla Luska. Po provedení tohoto průzkumného vrtu bude 

obec dále rozhodovat o žádostech, které se týkají nebo budou týkat dané části MK 1008/2 v KÚ Svojkov. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje objednání provedení průzkumného vrtu u hydrologa RNDr. 

Karla Luska. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze schůzky ze dne 26.1.2022 a doplnění tohoto 

zápisu ze strany manželů Gregorových. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/3/2022 bylo schváleno. 

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

 

Revokace usnesení č. 10/6/2021 z jednání zastupitelstva obce ze dne 29.11.2021 (Zastupitelstvo obce 

Svojkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství.). Revokací tohoto usnesení zůstává systém placení za svoz komunálního odpadu v obci 

Svojkov v původní platné verzi. To znamená, že celoroční známka na vývoz popelnice stojí 1.500 Kč, 

jednorázová známka za vývoz popelnice stojí 60 Kč a pytel na komunální odpad stojí 75 Kč. 

.  

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov revokuje usnesení č. 10/6/2021 z jednání zastupitelstva obce ze dne 

29.11.2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/4/2022 bylo schváleno. 

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

 

Zastupitelům byl předložen zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20.12.2021 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20.12.2021 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/5/2022 bylo schváleno. 

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

 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci rekonstrukce RD čp. 25 ve Svojkově dle předložené 

dokumentace. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s rekonstrukcí RD čp. 25 dle předložené dokumentace. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/6/2022 bylo schváleno. 

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

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby přípojky NN pro 

pozemek p. č. 637/9 na pozemku p. č. 1036 v KÚ Svojkov dle předložené dokumentace mezi obcí Svojkov a 

ČEZ Distribuce a. s. IČ: 24729035. Jedná se o přípojku NN pro pozemek p. č. 637/9 v KÚ Svojkov. Cena za 

věcné břemeno je ve výši 6.100 Kč. Podmínkou pro podpis této smlouvy je připojení RD čp. 4 podvrtem 



místní komunikace, dále pak přemístění sloupu který je v současné době nevhodně umístěn před pomníkem 

obětem světové války. 

 

Návrh usnesení: 

 

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

dohodu o umístění stavby přípojky NN pro pozemek p. č. 637/9 na pozemku p. č. 1036 v KÚ Svojkov 

dle předložené dokumentace mezi obcí Svojkov a ČEZ Distribuce a. s. IČ: 24729035 a pověřuje 

starostu obce k podpisu smlouvy po písemném potvrzení, že dojde k připojení RD čp. 4 podvrtem 

místní komunikace a dojde k přemístění nevhodně umístěného sloupu, který je před pomníkem 

obětem světové války. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/7/2022 bylo schváleno. 

 

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

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb – provoz mapového serveru GObec ze dne 1.8.2018. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb – provoz mapového serveru 

GObec ze dne 1.8.2018 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/8/2022 bylo schváleno. 

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

 

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o zřízení pověřence (DPO – data protection officer) pro ochranu osobních 

údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení 

GDPR“) uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „Smlouva“) mezi obcí Svojkov a 

Novoborskem. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy do 31.12.2022. Od 1.3.2022 bude 

funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonávat paní Vendula Trčová. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje DODATEK č. 4 ke Smlouvě o zřízení pověřence (DPO – data 

protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb. (dále jen „Smlouva“) mezi obcí Svojkov a Novoborskem a pověřuje starostu obce 

k podpisu dodatku. Předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy do 31.12.2022. 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje pověřence od 1.3.2022 paní Vendulu Trčovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/9/2022 bylo schváleno. 

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

 

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace p. č. 1021 z důvodu budování nové kabelové 

přípojky NN pro pozemek p. č. 841/1 v KÚ Svojkov dle předložené dokumentace. 

 

Návrh usnesení: 

 



Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí se zvláštním užíváním pozemní komunikace p. č. 1021 z důvodu 

budování nové kabelové přípojky NN pro pozemek p. č. 841/1 v KÚ Svojkov dle předložené 

dokumentace. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/10/2022 bylo schváleno. 

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

 

Žádost o vyjádření k povolení čistírny odpadních vod v rámci stavby „Novostavba RD na pozemku p. č 

609/18 v KÚ Svojkov, obec Svojkov + ČOV“ dle předložené dokumentace. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí s povolením čistírny odpadních vod v rámci stavby „Novostavba 

RD na pozemku p. č 609/18 v KÚ Svojkov, obec Svojkov + ČOV“ dle předložené dokumentace. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/11/2022 bylo schváleno. 

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

 

Navýšení dovolené pro zaměstnance obce z 20 dnů na 25 dnů za rok. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje navýšení dovolené pro zaměstnance obce z 20 dnů na 25 dnů za 

rok. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/12/2022 bylo schváleno. 

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

 

Žádost o vyjádření ke stavbě: IV-12-4021664 CL_Svojkov, ppč. 739/23, nové kNN dle předložené 

dokumentace. Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu provést stavbu: IV-12-4021664 CL_Svojkov, ppč. 739/23, nové kNN. Bude dotčena místní 

komunikace p. č. 1021. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov souhlasí se stavbou IV-12-4021664 CL_Svojkov, ppč. 739/23, nové kNN 

KÚ Svojkov dle předložené dokumentace. Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu: IV-12-4021664 

CL_Svojkov, ppč. 739/23, nové kNN a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/13/2022 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 500.000 Kč. Zastupitelstvo dále schvaluje 

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

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/14/2022 bylo schváleno. 

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

 

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace – uložení sítí. Prodloužení vodovodu na 

pozemku p. č. 1008/2 v KÚ Svojkov dle předložené dokumentace. Bylo navrženo, aby tento bod byl 

projednán po provedení průzkumného vrtu schváleného v usnesení č. 1/3/2022. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Svojkov schvaluje odložení projednání této žádosti po provedení průzkumného 

vrtu schváleného v usnesení č. 1/3/2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/15/2022 bylo schváleno. 

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

 

 

 

 

Různé 

1. Nabídka na umístění parkovacího automatu v obci Svojkov – proti 5 hlasů, 1 se zdržel. 

2. Na stojáka bude v zámecké zahradě 2.7.2022 (Arnošt Frauenberg, Adéla Elbel, Daniel Čech), 

vstupné předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč – pro 6 hlasů. 

3. Jiří a Jana Slaboňovi, Bukovany 63, žádost o koupi pozemku p. č. 845/1 v KÚ Svojkov. 

V současné době je již schválený prodej tohoto pozemku jinému žadateli, a zároveň smlouva o 

smlouvě budoucí, na základě které se musí prodej pozemku zrealizovat do 30.6.2022. Pokud by 

k realizaci nedošlo, pak budou osloveni nový zájemci o tento pozemek – pro 6 hlasů. 

4. Žádost Aleny Pilzové o zapůjčení zámecké zahrady na oslavu dne 12.2.2022 – pro 6 hlasů. 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.05 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 2. 2022 

 

Zapisovatel: ………………………………… 

 

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

 

Starosta: …………………………………….. 


