
Obec Sviny Čj. 10 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 15.11.2009 

 

 

 

Přítomni:           František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková,      

                            Ing. Martin Havelka, Jan Radosta, Anna Kašparová 

 

Hosté:               Anna Boubelíková,                       

    

                          

                                Jednání Zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin,       

                          přivítal přítomné a představil následující program jednání.                    

                        

              

  1.   Návrh rozpočtu na rok 2010 

  2.   Stavební parcely, výstavba Pazderna, Munice 

  3.   Prodej a nákup pozemků, p. Růžička 

  4.   Prodej stavebních parcel 

  5.   Změna usnesení č. 3/9 2009 

  6.   Žádost o prominutí nájemného (pronájem rybníka)  

  7.   Obecně závazná vyhláška (odpady), vodné    

  8.   Různé 

 

        Navrženi ověřovatelé zápisu – p. Jan Radosta , p. Věra Hrušková 

Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu 

Přítomno 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení  1/10  2009      

ZO schvaluje navržený program jednání a ověřovatele zápisu p. Jana Radostu a p.Věru       

Hruškovou. Zapsáním je pověřen Ing. František David 

    

 

1.              Návrh rozpočtu na rok 2010 

     

 Hlasování , návrh rozpočtu na rok 2010, příjmy   4 081500,  výdaje 5 076500. 

 Přítomno 7, pro 7, proti 0 zdržel se 0 

 Usnesení č. 2/10  2010 

 ZO schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2010,  příjmy  4 081500 Kč, výdaje 5 076500 Kč.  

 Schodek rozpočtu ve výši 995000 Kč bude hrazen ze zustatku  r. 2009. 

 

 2.             Stavební parcely - výstavba Pazderna, Munice                                          
                                              

                                                                                                 

       V nové zástavbě Pazderna bude provedena pokládka kabelu el. vedení do      

  konce roku 2009.Prováděcí firma nabídla vybudování širších pilířů pro současné umístění    

  HUP. ZO pověřilo starostu obce k projednání pořizovací ceny s dodavatelem a seznámení    

  vlastníků parcel  s uvedenou nabídkou. 



  3.             Prodej a nákup pozemků (p. Jan Růžička) 

  

        Zastupitelstvo obce ve svém usnesení č.6/5 2009 ze dne 17.5.2009 schválilo záměr 

  směny  pozemku v KÚ Sviny, p.č. 142/5 a 142/7 ve vlastnictví obce Sviny s pozemkem 

  v KÚ Sviny, p.č. 40 ve vlastnictví p. Jana Růžicky. Z právního důvodu je nutné změnit 

  záměr směny za záměr nákupu pozemku  a prodeje pozemku. 

 

  Hlasování, záměr nákupu  pozemku v KÚ Sviny p.č. 1847 ( 40) 

  přítomno 7, pro 7, proti 0 zdržel se 0  

  usnesení č. 3/10 2009 

  ZO schvaluje záměr nákupu pozemku ve vlastnictví p. J. Růžičky, bytem Sviny 34,                

  r.č. 7207161720,  p.č.1847 ( vytvořená geom. plánem č.178-19/2009 z p.č.40 ) o výměře     

  294m2. 

     

  Hlasování nákup pozemku v KÚ Sviny  p.č. 1847 ( 40) 

  přítomno 7, pro 7, proti 0 zdržel se 0  

  Usnesení č.4/10 2009 

  ZO schvaluje nákup  pozemku ve vlastnictví p.J. Růžičky, bytem Sviny 34,                

  r.č. 7207161720,  p.č.1847 ( vytvořená geom. plánem č.178-19/2009 z p.č.40 ) o výměře     

  294m2, za cenu 120 Kč/ m2. uvedený pozemek je nakupován za účelem     

  výstavby inženýrských sítí. 

  

  Hlasování , záměr prodeje pozemku v KÚ Sviny, ve vlastnictví obce Sviny 

  p.č. 142/5 a  p.č. 142/7 

  přítomno 7,  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

  Usnesení č. 5/10 2009 

  ZO schvaluje záměr prodeje pozemku v KÚ Sviny, ve vlastnictví obce Sviny, 

   p.č. 142/5 a 142/7.  

 

  Hlasování, prodej pozemku v KÚ Sviny, p.č. 142/5 a 142/7   

  přítomno 7,  pro 7, proti 0, zdržel se 0 

  Usnesení č. 6/10 2009 

  ZO schvaluje  prodej pozemku v KÚ Sviny, ve vlastnictví obce Sviny, 

   p.č. 142/5- 322 m2 a p.č 142/7- 74m2, panu Janu Růžičkovi, bytem Sviny č.p.34,   

   r.č. 470325032, za cenu 120 Kč/m2. Záměr prodeje uvedeného pozemku byl řádně 

   zveřejněn na úřední desce obce Sviny. 
                                                            
 

 4.               Prodej stavební parcely   
                                                           
 Hlasování, prodej stavební parcely  p. Lubošovi a Radce Slípkovým v části Pazderna, 

 Přítomno 7, pro 7, proti 0 zdržel se 0 

 Usnesení č. 7/10 2009 

 ZO schvaluje prodej stavební parcely p. Lubošovi a Radce  Slípkovým, bytem Sviny č.p. 98,              

 391 81. Stavební parcela o celkové výměře 1112m2 je zaměřena geom. plánem č.162-

1020/2007 a je tvořena z dílčích parcel v KÚ Sviny – p.č. 1252/49- 208m2,1252/50-   

 498m2,1252/51-406m2. Parcely budou prodány za cenu 170 Kč/m2.  

 Kupní smlouva bude obsahovat podmínky stanovené usnesením ZO č. 2/1 2009 ze dne 

18.1.2009. Záměr prodeje uvedených stavebních parcel byl řádně zveřejněn na úřední desce 

 

  



  5.              Změna usnesení (prodej stavební parcely) 

  

    Hlasování, změna  usnesení č. 3/9 2009 ze dne 18.10.2009,  prodej stavební parcely. 

    Přítomno 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0  

    Usnesení č. 8/10 2009 

    ZO schvaluje prodej stavební parcely v KÚ Sviny o celkové výměře 1026m2, zaměřené     

    geom. plánem č.162-1020/2007. Stavební parcela je  tvořena z dílcích parcel -    

    -  p.č.1252/64-734m2, 1252/65- 292m2  a je prodávána p. Stanislavu Kodatovi, bytem    

     Soběslav, Petra Voka 155/7, 392 01 Soběslav, r.č. 621117/0988. Záměr prodeje uvedených    

    stavebních parcel byl řádně zveřejněn na úřední desce obce. 

    ZO ruší znění usnesení č. 3/9 2009 ze dne 18.10.2009, ve kterém je uvedená stavební       

    parcela prodávána  p.Tomáši Kodatovi.   

 

  

  6.              Žádost o prominutí nájemného z pronájmu rybníka v obci Kundratice. 

 

    Hlasování, prominutí nájemného z pronájmu Velkého rybníka v obci Kundratice 

    Přítomno 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0 

    Usnesení č. 9/10 2009 
    ZO schvaluje prominutí nájmu z užívání Velkého rybníka  rybářskému společenství 

    Kundratice. Nájemné je prominuto za rok 2009. 

 

 

    7.             Obecně závazná vyhláška (odpady ), vodné   

  

    Hlasování, návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému     

    shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

    Přítomno 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0 

    Usnesení č. 10/10 2009 

                                                       

    ZO schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o místním poplatku za provoz   

    Systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních   

    odpadů.  

                                                                                                                            

         Na základě posouzení nákladů spojených se sběrem a odvozem komunálního odpadu 

    je sazba poplatku  na trvale žijícího obyvatele zvýšena z částky 260 Kč na částku 300   

    Kč za kalendářní rok. Sazba poplatku  za objekt určený, nebo sloužící k individuální  

    rekreaci, ve kterém nejsou hlášeny k trvalému pobytu žádné fyzické osoby činí 

    300 Kč za kalendářní rok.Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.     

    Dnem 1.1.2010 pozbývá platnost OZV č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému     

    shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

    ze dne 14.12.2003.   

  

 

    ZO navrhlo úpravu ceny vodného s platností  od  1.7. 2009. Cena vodného se zvyšuje  

    z 18 Kč / m3  na 20 Kč/m3. Dotace vodného pro trvale žijící obyvatele je navržena na 10    

    Kč/m3. 

   

 

 



   8.              Různé 

 

   -  věcné břemeno pro E.ON –  přívod  k parcele p. Kalinové v obci  Kundratice. 

   -  nákup pozemku od p. Věry Hruškové –  bude řešen dvěma kupními smlouvami. 

   -  členové sportovního klubu chtějí pozvat na masopust  klauna, který by bavil děti – žádají   

      o příspěvek v případě, že vstupné nepokryje náklad představení. ZO s poskytnutím     

       finančního příspěvku souhlasí.     

-  veřejné osvětlení v části Pazderna, které nebylo v minulosti pro několik domů     

       vybudováno, bude realizováno s pokládkou el. kabelu v sousední nové zástavbě. 

   -  přemístění svítidla veřejného osvětlení v obci Kundratice od domu č.p. 6  k domu č.p. 5   

   -  vítání občánků -  22.11.2009 

   -  Zpívání koled u vánočního stromečku  - 22.12.2009 od 17.00hod,  ZO souhlasí     

       s poskytnutím finančního příspěvku cca 2 600 Kč na hudební produkci a pohoštění   

       učinkujících. 

        

 

 

 

  Jednání bylo ukončeno ve 20 hodin 

 
    Zapsal:   Ing. František David 

 

 

 

 

  Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

 

     

 

  


