
1 

 

Obec Sviny Čj. 1/2011 

 

   

Zápis 

 

 ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 25. 1. 2011 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.   Výběrové řízení – výstavba – vodovod, kanalizace plyn Munice a Pazderna 

  6.   Schvalování směrnic 

  7.   Inventarizace 

  8.   Rozpočtová změna 

  9.   Vítání občánků 

 10.  Kácení dřevin 

 11.  Dotazy, připomínky, podněty  

 12.  Závěr 

 

1. Zahájení 

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

a seznámil je s programem jednání. 

 

 

2.  Volba ověřovatelů zápisu 

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

 pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0 

 Usnesení ZO č. 1/1 2011:        

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

          

                                

3. Projednání a schválení programu 

Program schůze byl odsouhlasen bez připomínek. 

pro: 7  proti: 0   zdržel se: 0   

Usnesení ZO č. 2/1 2011: 

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

    Na minulém zasedání pan starosta informoval o výstavbě ČOV – 2 nabídky. Byla vybrána 

nabídka fi Envi-pur s tím, že Ing. Sedláček zabezpečí projektově výstavbu této čistírny.  

 

 

5. Výběrové řízení – výstavba – vodovod, kanalizace a  plyn Munice a Pazderna 

 Ing. Sládek informoval ohledně dotačních titulů – na uvedené investice nejsou 

vyhlášeny.   

 Pan starosta zahájil rozpravu o čistírně odpadních vod (ČOV). Obec má nabídky 

od dvou firem a to fi Envi-pur: (plastová) a firma ACO (betonová). Cena fi Envi-pur: 

 Kč 301 000,-  a cena fi ACO 454 000,-, včetně DPH. Projekt vypracuje a stavební dozor bude 

mít p. Sedláček.  

 Co se týče výběru firmy na inženýrské sítě (tj. vodovod, kanalizace a plyn) bude 

stanovena výběrová komise – návrh p. starosty. Členy výběrové komise byli navrženi: 

Ing. Josef Sládek, Ing. František David, Anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda, Milan Brož, 

Ing. Josef Pavlečka, Václav Stropek. Anna Boubelíková navrhla zkontrolovat zadání někomu 

nezávislému – navržena Jana Radostová.   

Návrh firem na výběrové řízení: STS Soběslav, Chališ, Jurman-Zelenka, Tapros Tábor, 

Kukačka Veselí n.L., Marhoun, Strabag. Informace bude zveřejněna na e-stránkách obce, 

mohou se přihlásit další účastníci.      

 

 

6. Schvalování směrnic   

Paní Boubelíková informovala o potřebě změně účetních směrnic. Změnila se směrnice 

o oběhu účetních dokladů a směrnice o účtování dlouhodobého majetku. 

 

Pro:7  Zdrželi se:0  Proti:0   

Usnesení 4/1/2011 

ZO schvaluje výše uvedené směrnice. 

 

 

7. Invenatarizace  

Paní Boubelíková informovala ohledně provedení inventarizace za rok 2010. 

 

 

8. Rozpočtová změna 

Pan starosta navrhl schválení rozpočtové změny č. 4. S touto rozpočtovou změnou seznámila 

ZO p. Boubelíková. 

Pro: 7  Zdrželi se:0  Proti:0 

Usnesení č. 5/1/2011 

Rozpočtová změna č. 4 byla schválena. 

 

 

9 .Vítání občánků  

Paní Boubelíková informovala ohledně vítání občánků - celkem 8 dětí – termín stanoven na 

březen 2011.  
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10. Kácení dřevin 

Pan starosta informoval o kácení lesních dřevin – dřeviny k Borkovicům napadeny kůrovcem 

– označené stromy správcem lesa panem Ježkem budou vytěženy firmou pana Mrázka.  

Nabídky na vytěžení od p. Kaislera a p. Mrázka. Pan starosta navrhl přijmout nabídku 

p. Mrázka.  

Dále pan starosta navrhl, že vyčištění lesa bude dáno na vědomí místním občanům – lesík 

U myslivečka a les k Borkovicům.  Pan Brož navrhl osázení vytěžených ploch.  

 

Pro:7   Zdrželi se:0  Proti:0 

Usnesení č. 6/1/2011 

 ZO navrhlo provést vytěžení dřevin od p. Mrázka.  

 

11. Dotazy, připomínky, podněty 

a) ZO bylo seznámeno s dopisem pana Ing. Tomáše Zieschnga Ph.d., z Kunratic  č. 1 ohledně 

chovu koní a přestavby jeho nemovitosti. ZO bere dopis na vědomí.  

 

b) Uskutečnění zdravotních preventivních prohlídek zásahové jednotky SDHO zajistí pan 

starosta. 

 

c) Ochrana fauny a ohrožených živočichů – ZO souhlasí s příspěvkem 1000,- Kč. 

 

d) Tenisový kurt – pan Ing. Sládek informoval o zájmu pana Jiřího Hajíče provozovat 

a udržovat místní tenisový kurt za symbolickou 1,- Kč. Provoz kurtu je v kompetenci 

místního sportovního klubu – SK dohodne podmínky s p. Jiřím Hajičem.   

 

e) Sběrný dvůr - skládka u kontejneru – nutno udržovat pořádek. Sběrný dvůr je určen pro 

místní občany - fyzické osoby, ne pro podnikatele. Na úřední desce obce bude vyvěšen 

provozní řád sběrného dvora.  

 

f) Ing. Martin Havelda navrhl upřesnit podmínky ohledně zpoplatnění vodného pro místní 

podnikatele. Cenu Kč 20,- za m3 budou platit podnikatelé a pronajímatelé nemovitostí, kteří 

mají oddělený vodoměr.   

 

 g) Václav Stropek informoval o dětském karnevalu. ZO souhlasí s příspěvkem jako v r. 2010. 

 

h) Pan starosta vznesl dotaz na pana Brože ohledně faktury od pana Bočánka za projekt studie 

na odbahnění rybníka a 2 faktur od projektanta pana Dubského z roku 2009 na 413 000,- Kč - 

komunikace Munice a parcelizace Pazderna.  

 

12. Závěr            

                                                              
 

  Jednání bylo ukončeno ve  20.30 hodin 

 
   Zapsala:   Věra Hrušková 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

     


