ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Svrabov konaného dne25.6.2020 v 19:00 hodin
Přítomni: Bc. Procházková Michaela, Slabá Jaroslava, Kluzák Josef, Bauerová Milada, Kroužek Luboš
Omluveni: Občané: Michal Krejčí, Ladislav Krejčí

Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Program:
1. Zahájení, odsouhlasení programu jednání
2. Rozpočtové opatření č. 4/2020
3. Projednání Účetní závěrky obce Svrabov za rok 2019
4. Projednání Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2019
5. Majetkové záležitosti
6. Různé, diskuse
7. Závěr
1. Zahájení, odsouhlasení programu jednání
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka Bc. Michaela Procházková, která jmenovala zapisovatele paní
Jaroslavu Slabou a ověřovatele zápisu pana Josefa Kluzákaa paní Miladu Bauerovou. Představila program
jednání zastupitelstva obce, který byl řádně zveřejněn. Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo
program jednání zastupitelstva.
U s n e s e n í č. 37/2020
Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo program jednání zastupitelstva.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2020
Starostka informovala přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č. 4/2020, které schválila.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
3. Projednání Účetní závěrky obce Svrabov za rok 2019
Starostka předložila ke schválení Účetní závěrku obce Svrabov za rok 2019. Zastupitelstvo obce Svrabov
schválilo 5 hlasy Účetní závěrku obce Svrabov, sestavenou ke dni 31.12.2019.
U s n e s e n í č. 38/2020
Zastupitelstvo obce Svrabov schválilo 5 hlasy Účetní závěrku obce Svrabov, sestavenou ke dni
31.12.2019.
4. Projednání Závěrečného účtu obce Svrabov za rok 2019
Starostka předložila ke schválení Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2019. Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo
Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením s výhradou případné inventarizační rozdíly budou účtovány do období, za které se inventarizací ověřuje stav
majetku a závazků.
U s n e s e n í č. 39/2020
Zastupitelstvo 5 hlasy schválilo Závěrečný účet obce Svrabov za rok 2019 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením s výhradou - případné inventarizační rozdíly budou účtovány do období, za
které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
5. Majetkové záležitosti
a) Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo znění smlouvy o směně nemovitých věcí, na základě které
obec Svrabov smění část pozemku p.č. 164 (část „a“ o výměře 80 m2) za část pozemku p.č. 165/2 (po
oddělení st.p.č. 65 o výměře 22 m2) ve vlastnictví paní J.P. , oba pozemky v k.ú. Svrabov, bez finačního
vyrovnání. Zároveň pověřilo starostku podpisem této smlouvy. Obec bude hradit veškeré náklady spojené
s vypracováním kupní smlouvy i návrh na vklad do katastru nemovitostí.
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b) Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo znění kupní smlouvy, na základě které obec Svrabov prodá
p.č. 50/7 o výměře 60 m2 v k.ú. Svrabov panu F.B. za cenu 7 330,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem.
Zároveň pověřilo starostku podpisem této smlouvy. Pan F.B. bude hradit náklady, spojené s vypracováním
znaleckého posudku a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
U s n e s e n í č. 40/2020
a) Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo znění smlouvy o směně nemovitých věcí, na základě
které obec Svrabov smění část pozemku p.č. 164 (část „a“ o výměře 80 m2) za část pozemku p.č.
165/2 (po oddělení st.p.č. 65 o výměře 22 m2) ve vlastnictví paní J.P. , oba pozemky v k.ú. Svrabov,
bez finačního vyrovnání. Zároveň pověřilo starostku podpisem této smlouvy.
b) Zastupitelstvo obce Svrabov 5 hlasy schválilo znění kupní smlouvy, na základě které obec Svrabov
prodá p.č. 50/7 o výměře 60 m2 v k.ú. Svrabov panu F.B. za cenu 7 330,- Kč, stanovenou znaleckým
posudkem. Zároveň pověřilo starostku podpisem této smlouvy.
6. Různé, diskuse
a) Starostka předložila žádost Domácího hospicu Jordán o.p.s. o finanční příspěvek na rok 2020. Zastupitelé 5
hlasy schválili poskytnutí finančního daru Domácímu hospicu Jordán o.p.s. ve výši 4000,- Kč. Zároveň
odsouhlasili znění darovací smlouvy a pověřili starostku jejím podpisem.
b) Zastupitelstvo 5 hlasy odsouhlasilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou LEGTERRA s.r.o., Světová
523/1, 180 00 Praha 8 Libeň, IČO: 06556328, který upravuje datum předání stavby na 1.7.2020. Zároveň
pověřilo starostku podpisem tohoto dodatku.
c) Předseda finančního výboru předložil zápis z kontroly finančního výboru ze dne 22.6.2020 se závěrem
– bez závad. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
d) Předseda kontrolního výboru předložil zápis z kontroly kontrolního výboru ze dne 22.6.2020 se
závěrem – bez závad. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
e) Michal Krejčí a Ladislav Krejčí požádali v souvislosti s rekonstrukcí návesního rybníčka o rekonstrukci zdi,
která bezprostředně sousedí s rybníkem. Navrhli financování rekonstrukce zdi z vlastních prostředků a
oslovení firmy, která bude rekonstruovat rybníček, se žádostí o rekonstrukci této zdi současně s rybníkem.
Budou přítomni u předání stavby a vše se domluví na místě.
f) Pan Josef Kluzák navrhl pořízení nové lednice do společenské místnosti. Starostka s místostarostkou prověří
nabídku trhu a zajistí koupi.
U s n e s e n í č. 41/2020
a) Zastupitelé 5 hlasy schválili poskytnutí finančního daru Domácímu hospicu Jordán o.p.s. ve výši
4000,- Kč. Zároveň odsouhlasili znění darovací smlouvy a pověřili starostku jejím podpisem.
b) Zastupitelstvo 5 hlasy odsouhlasilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou LEGTERRA s.r.o.,
Světová 523/1, 180 00 Praha 8 Libeň, IČO: 06556328, který upravuje datum předání stavby na
1.7.2020. Zároveň pověřilo starostku podpisem tohoto dodatku.

7. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.00 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční podle potřeby.

……………………………………….......

………………………………………………………

ověřovatelé zápisu

starostka

Zapsala: Jaroslava Slabá
Vyvěšeno:

Sejmuto:

Ve stejném období byl tento dokument vyvěšen i na úřední desce OÚ Svrabov, umožňující dálkový
přístup.
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