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Obec Sviny Čj. 12/2010 

 

   

Zápis 

 

 ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 14. 12. 2010 od 18 hodin. 

 

 

Přítomni:     Ing. František David, Ing. Josef Pavlečka, Milan Brož, Ing. Josef Sládek,      

                      Václav Stropek,Ing. Martin Havelda, Anna Boubelíková 

 

 Omluveni: ---- 

   

 Hosté :  ----          

      

                          

                           

  Program jednání:               

1. Zahájení  

2. Volba ověřovatelů zápisu     

  3.   Projednání a schválení programu 

4.   Kontrola usnesení minulého zasedání 

  5.   Obecně závazná vyhláška – místní poplatky, projednání, schválení 

  6.   Výstavba – kanalizace vodovod 

  7.   Rozpočet na rok 2011 (projednání a schválení rozpočtu) 

  8.   Pověření k podpisu rozpočtové změny 

  9.   Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

 10.  Dotazy, připomínky, podněty, plán kulturních akcí  

 11. Závěr 

 

 1. Zahájení 

  Jednání zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin, přivítal přítomné 

a seznámil přítomné s programem jednání. 

 

 

 2. Volba ověřovatelů zápisu 

          Navržení ověřovatelé zápisu: p. Václav Stropek, Ing. Martin Havelda. 

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

        Usnesení ZO č. 1/12 2010:        

Ověřovateli zápisu budou p. Václav Stropek a p. Ing. Martin Havelda.   

          

                                

 3. Projednání a schválení programu 

 Pan Václav Stropek navrl doplnit program o plán kulturních akcí. 

 Program schůze byl odsouhlasen i s návrhem pana Stropka bez připomínek 

          Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0   

 

   Usnesení ZO č. 2/12 2010: 

ZO schvaluje navržený program jednání.    
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4. Kontrola usnesení minulého zasedání 

    Bez připomínek, p. Ing. Sládek nemá dosud zpracovanou nabídku na projekční činnost. 

Osvětlení na vánoční akci dne 20. 12. 2010 si připraví sami účinkující. Dopravní značky na 

tuto akci jsou zajištěny.  

 

5. Obecně závazná vyhláška (OZV)– místní poplatky, projednání a schválení 

Pan starosta informoval o OZV za místní poplatky. OZV se naposledy měnila v r. 2009 – 

měnila se cena za odvoz komunálního odpadu (z 250,- v r. 2008 na 300,- Kč v r. 2009). Tyto 

poplatky musí být doloženy kalkulací, ale od občanů se nesmí inkasovat více než Kč 500,- za 

osobu. Vyhláška o místních poplatcích musí být každoročně schválena. Pan starosta navrhl 

poplatek ve výši Kč 300,- jako loňského roku. Skutečné náklady v roce 2009 činily Kč 654,- 

za osobu. 

Ing. Josef Sládek navrhl poplatek ve výši 330,- Kč tj. 50% skutečných nákladů v r. 2009. 

Hlasování: návrh na výši poplatku 300,- Kč/ na osobu 

Pro: 4  Zdrželi se:1  Proti: 2 

Ing. Havelda navrhl toto každé čtvrtletí zkontrolovat a rozebrat. 

 

Usnesení ZO č. 3/12 2010 

ZO schvaluje poplatek za komunální odpad ve výši Kč 300,- na osobu.  

Kalkulace nákladů: skutečné náklady na sběr a svoz KO činily v r. 2009 225.567,-Kč. 

Skutečné náklady jsou rozúčtovány následujícím způsobem: náklady 225.567,- děleno 345 

(323 trvale žijících obyvatel + 22 objektů určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve 

kterých nejsou hlášeny k TP žádné fyzické osoby) = 654,- Kč. Sazba poplatku pro poplatníka 

dle článku 1 písm. a) a b) této vyhlášky je stanovena podle §10b odst. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, činí 300,- Kč a je 

tvořena: 

a) z částky 50,- Kč za kalendářní rok 

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.  

 

Pan starosta navrhl rozebrat výši nákladů za vodu v obci. Obec nyní vodu dotuje pro občany, 

kteří zde mají trvalé bydliště. Poplatek pro trvale žijící občany činí 10,- Kč za m
3
. Občan, 

který zde TP nemá, platí 18,- Kč za m
3
. Podnikatelé trvale bydlící – výše poplatku 10,- Kč/m

3
 

a podnikatelé cizí – výše poplatku činí 18,- Kč m
3
. Skutečný náklad na m

3
 činil v r. 2009 25,- 

Kč/m
3
. 

Pan starosta navrhl jednotnou sazbu pro podnikatele – místní i cizí, kteří mají v obci 

provozovnu, včetně občanů, kteří pronajímají objekty k rekreačním účelům ve výši 

Kč 20, /m
3
. Cenu pro občany, kteří zde mají TP Kč 10,-/m

3
 a pro občany, kteří zde TP nemají 

Kč 20,-/m
3
.  

Pro:5    Zdrželi se:1  Proti:1 

Usnesení ZO č. 4/12/2010 

ZO schvaluje pro rok 2011 cenu za m
3
 pro občana, který má zde TP částku Kč 10,-/m

3
, pro 

občana, který zde TP nemá Kč 20,- a jednotná cena pro podnikatele a živnostníky, kteří zde 

mají provozovny, včetně občanů, kteří pronajímají objekty k rekreačním účelům Kč 20,-/m
3
. 

Tyto sazby nabývají platnost od 1. 1. 2011. 
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6. Výstavba, kanalizace, vodovod   

 Zastupitelstvo obce zahájilo rozpravu o výši investičních nákladů na vybudování 

kanalizace a vodovodu v lokalitách Pazderna a Munice. Dle návrhu pana starosty bude 

výstavba vodovodu a kanalizace provedena v obou lokalitách. Ing. Pavlečka provedl 

porovnání předběžných nákladů několika firem, které se zabývají výstavbou ZTV. Celková 

předpokládaná investice bude činit přibližně 5,7 mil. Kč.   

Dále pan starosta informoval o projektech na čistírnu odpadních vod Munice. P. starosta 

předložil 2 projekty. Projekt fa Hydrosed Ing. Sedláčka a fa ENVI-PUR Soběslav. Cena za 

projekt p. Sedláčka činí Kč 82 000,- bez DPH. ENVI-PUR Soběslav má rozpočtovanou 

částku Kč 35 000,- bez DPH. Celkové náklady na výstavbu blokové ČOV dle fi ENVI-PUR 

jsou předpokládány ve výši celkem Kč 0,5 mil.  

  

Pan starosta navrhl připravit a vypsat výběrové řízení na výstavbu vodovodu a kanalizace 

v lednu 2011.  

 

7. Rozpočet na rok 2011 - projednání a schválení  

Pan starosta informoval o rozpočtu na r. 2011.   

Příjmy: 3.486.000,- Kč 

Výdaje: 8.109.000,- Kč 

Ztráta: 4.623.000,- Kč 

Úvěr: 3.600.000,- 

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtě: 1.023.000,- 

Pro:7  Zdrželi se: 0  Proti:0 

 

Usnesení č. 5/12/ 2010 

ZO schvaluje rozpočet ve výši Kč: 

Příjmy: 3.486.000,-         Výdaje:8.109.000,-       Ztráta: 4.623.000,- Úvěr: 3.600.000,-

Změna stavu krátkodobých prostředků na účtě: 1.023.000,-  

 

 

8. Pověření k podpisu rozpočtové změny 

ZO navrhlo pověřit k podpisu poslední rozpočtové změny roku 2010 pana starostu Ing. 

Františka Davida. 

Pro: 7  Zdrželi se:  Proti: 

Usnesení č. 6/12/2010 

K podpisu poslední rozpočtové změny roku 2010 byl pověřen pan starosta Ing. František 

David. 

 

9. Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

 

a) Smlouva o zřízení věcného břemene (EON ČR)  

Smlouva o zřízení věcného břemene 

Parc.  č. 1810/1 KN  1810/2 KN  459/2 PK 

Pro:7  Zdrželi se:0  Proti:0 
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Usnesení č. 7/12/2010 

ZO souhlasí se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích ve vlastnictví 

obce: 

Parc.č. 1810/1 KN parc.č. 1810/2 KN  parc. Č.  459/2 PK  

pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (kabel NN, fi EON ČR)  

      

b)Předběžná smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (Elektroinvest 

Strakonice s.r.o) 

Elektrostav Strakonice – vedení přípojky k p. Dukátovi u hřiště    

Pro:7  Zdrželi se:0  Proti: 0 

 

Usnesení č. 8/12/2010 

ZO souhlasí s uzavřením předběžné smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu (kabel NN – pan Dukát Jaroslav). Uvedená smlouva bude uzavřena s fa 

Elektroinvest Strakonice s.r.o. na parc. ve vlastnictví obce č. PK 109/1. 

 

10. Dotazy, připomínky, podněty 

Pan Václav Stropek vznesl dotaz ohledně dotování kulturních akcí v obci. ZO obce souhlasí 

s poskytnutím příspěvku na kulturní akce v podobném rozsahu jako v r. 2010. P. starosta dále 

informoval o možnosti vypůjčení stanu a mobiliáře pro kulturní akce. Vypůjčení je možné od 

fa Veselské služby.  

 

 

 

11. Závěr  

 

                 

                                                                 
 

  Jednání bylo ukončeno ve  21.00 hodin 

 
   Zapsala:   Věra Hrušková 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 


