
Obec Sviny Čj. 11 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 13.12.2009 

 

 

 

 

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

                      Ing. Martin Havelda, 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.   Schvalování rozpočtu na rok 2010 a rozpočtového výhledu 

  2.   Stavební parcely, výstavba Pazderna, Munice 

  3.   Schvalování vyhlášky o komunálních odpadech 

  4.   Jmenování inventarizační komise 

  5.   Zplnomocnění starosty k podpisu poslední rozpočtové změny 

  6.   Program obnovy venkova 

  7.   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  1/11  2009      

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

Hruškovou. Zapsáním je pověřen Ing. František David 

    

 

  1.              Schvalování rozpočtu na rok 2010 a  rozpočtového výhledu 2011,2012 

 

Hlasování, rozpočet na rok 2010, rozpočtový výhled r. 2010 -2011 

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

Usnesení č.2/11 2009 

ZO schvaluje rozpočet na r 2010, rozpočtové příjmy 4 081 500 Kč, rozpočtové 

výdaje 5 076 500 Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen ze zůstatku  r. 2009. ZO dále schvaluje 

rozpočtový výhled na r. 2011, 2012. 

  

         

 

 



  2.               Stavební parcely, výstavba Pazderna, Munice 

        

         Výstavba el. přípojek včetně přílože pro veřejné osvětlení začala v části Pazderna a bude    

     pokračovat v zimních měsících. 

 

 

  3.                Schvalování vyhlášky o komunálních odpadech 

 

 

    Hlasování, obecně závazná vyhláška č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému     

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

    Návrh byl schválen ZO 15.11.2009 usnesením č. 10/10 2009  

 

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

     Usnesení č.3/11 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.   

  

 

  4.               Jmenování inventarizační komise 

 

            Předsedou inventarizační komise jmenována p. Věra Hrušková, členové  - 

     -   p. František David, p. Anna Boubelíková 

 

 

  5.               Zplnomocnění starosty k podpisu poslední rozpočtové změny 

 

              ZO  zplnomocňuje p. starostu ke schválení poslední rozpočtové změny k 31.12.2009. 

 

 

 6.                Program obnovy venkova 

 

       Hlasování, zařazení vybudování chodníku podél silnice č II ve směru na Dolní Bukovsko 

       do Programu obnovy venkova      

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

       Usnesení č. 4/11 2009 

       ZO schvaluje zařazení vybudování chodníku podél silnice č II ve směru na Dolní    

       Bukovsko do Programu obnovy venkova.      

 

 



 7.                  Různé 

 

-   zimní údržba chodníků – p. starosta objednal výrobu tabulek s textem, že se chodník   

            v zimě neudržuje 

-    záměr  směny pozemků s  p.Jiřím Novákem          

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

       Usnesení č . 5/11 2009 

       ZO schvaluje záměr směny pozemků, pozemek ve vlastnictví obce p.č. 747/1- 2100 m2, 

       za pozemek ve vlastnictví p. Jiřího Nováka, bytem Debrník  p.č. 1141- 2199 m2. 

       Rozdíl ve výměře obec p. Novákovi doplatí v ceně 120 Kč /m2. Směna uvedených 

       pozemků je nutná pro dobudování fotbalového hřiště. 

       -    kronika byla předána od p.M. Míky  p.Marii Davidové č. 79 

       -    Ing. Havelda přednesl dotaz  p. Boubelíka  na těžbu dřeva z obecního lesa.   

             Dozor lesního hospodářství obce Sviny provádí p. Ježek ze správy LČR, těžbu 

             a údržbu provádí p Josef Hajič. Starosta obce zveřejní výzvu na jejímž základě 

             se mohou přihlásit zájemci o palivové dřevo (  vyčištění lesa).Dále p. starosta 

             zavede seznam, ve kterém budou zaevidováni všichni zájemci a také odběratelé od      

             polomů z ledna r. 2007.            

         -   prořezávka suchých stromů a větví v Hluboké cestě bude součástí nabídky  

             pro zájemce o palivové dřevo  

         -  nutná  prořezávka náletů podél cesty k Remízku 

  

 

 

  Jednání bylo ukončeno ve 20 hodin 

 
    Zapsal:   Ing. František David 

 

 

 

 

  Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

 

     

 

  


