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Obec Sviny Čj. 1/2014 
  

 

Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28. 1. 2014 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Ing. František David, Ing. Josef Pavlečka, Ing. Martin Havelda, p. Václav Stropek, 

p. Anna Boubelíková, Ing. Josef Sládek, p. Milan Brož 

 

 Omluveni: 

 

  Hosté: ředitelka MŠ p. Bůžková      

                    

  Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

3. Projednání a schválení programu jednání 

4. Místní obslužná komunikace Munice  

 (projednání příprav výběrového řízení na zhotovitele) 

5. Projednání záměru prodeje pozemku 1754 v k.ú. Sviny 

6. Projednání geodetického zaměření místní komunikace parc. č. 1780/1  

 (náves kolem rybníka) 

7. Informace  - oprava kaple Kundratice, oprava místní komunikace k fotbalovému hřišti 

8. Připomínky a podněty 

9. Závěr  

 

1. Zahájení 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18.00 hodin. 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Ing. Martin Havelda a p. Václav Stropek. 

Pro:7  Proti:0  Zdržel se:0  Nepřítomen:0 

Usnesení č. 1/1/2014 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ing. Martin Havelda a p. Václav Stropek. 

 

 

3. Projednání a schválení programu 

    K uvedenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

    Pro:7 Proti:0  Zdržel se:0  Nepřítomen:0 

   Usnesení 2/1/2014 

   Program byl schválen bez připomínek. 

 

    

4. Místní obslužná komunikace Munice  

(projednání příprav výběrového řízení na zhotovitele 

Starosta obce informoval o výstavbě místní komunikace Munice včetně chodníků. 

Je zpracován výkaz výměr. Starosta obce navrhuje jako výběrovou komisi pro tuto akci 

stanovit celé zastupitelstvo obce, zpracováním výběrového řízení navrhuje Věra Hruškovou 

a Annu Boubelíkovou.  Starosta obce navrhuje jako materiál na chodníky zámkovou dlažbu. 
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ZO  navrhuje oslovit tyto firmy: Vialit Soběslav, spol. s r.o., Strabag a.s. Soběslav, Swietelski 

stavební s.r.o. J. |Hradec  a Eurovia CS, a.s. Planá.  

Pro:7  Proti:0   Zdržel se:0   Nepřítomen:0  

Usnesení 3/1/2014: 

ZO souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na výstavbu místní komunikace Munice včetně 

chodníků ze zámkové dlažby, výběrovou komisi budou tvořit všichni zastupitelé obce. 

Výběrové řízení zpracují V. Hrušková a Anna Boubelíková.      

 

5. Projednání záměru prodeje pozemku parc. č. 1754/1 v k.ú. Sviny 
ZO projednalo záměr prodeje pozemku parc. č. 1754/1 o výměře 431 m2 za cenu 100,- za m

2
. 

Záměr prodeje pozemku bude vyvěšen na úřední desce (včetně elektronické ÚD). 

Pro:5  Proti:2  Zdržel se:0  Nepřítomen:0 

Usnesení 4/1/2014 

ZO schvaluje záměr prodeje  pozemku  parc. č. 1754/1 o výměře 431 m2 za cenu 100,-Kč/m
2
. 

 

  

6. Projednání geodetického zaměření místní komunikace  parc. č. 1780/1  

(náves kolem rybníka) 

Starosta obce informoval ve věci geodetického zaměření místní komunikace obce  

parc. č. 1780/1. 

Usnesení 5/1/2014  

Pro:0  Proti:7   Zdržel se:0  Nepřítomen:0 

ZO nesouhlasí s geodetickým zaměřením obcí místní komunikace par. č. 1780/1. 

   

7. Informace – oprava kaple Kunratice, oprava místní komunikace k fotbalovému hřišti 

Starosta obce informoval o stavu jednání, které se týká opravy kaple v Kunraticích. Kaple je 

památkově chráněna. Dále podal informaci o přípravě výstavby komunikace k fotbalovému 

hřišti. Rozpočet činí cca 300 tis. Kč. Povodňová dotace na komunikaci Pazderna byla 

zamítnuta.  Dále starosta obce informoval o žádosti SK Sviny na přístřešek buněk na hřišti – 

rozpočet činí cca 62 tis. Kč.   

Usnesení 6/1/2014 

Pro:7  Proti:   Zdržel se:  Nepřítomen:0 

ZO schvaluje částku 62 tis. Kč na přístřešek buněk na hřišti.  

  

8. ZO projednalo prodej plynovodu Munice fi E-ON.  

Usnesení7/1/2014 

Pro:7  Proti:0  Zdržel se:0   Nepřítomen:0 

ZO zplnomocňuje starostu obce Ing. Františka Davida ohledně jednání s fi E-ON ve věci 

prodeje plynovodu Munice.  

    

9. Dotazy, připomínky 

Ředitelka MŠ paní Bůžková informovala o provozu místní MŠ o jarních prázdninách 

v termínu 3. – 7. 2. 2014.  

ZO souhlasí s možností umístění dětí o jarních prázdninách (3.2. – 7.2.2014)  do MŠ na 

Blatském sídlišti ve Veselí n. Luž.  

 

Usnesení 7/1/2014   - rozpočtové změny 

Pro:7                                   Proti :0                 Zdržel se:0                               Nepřítomen:0 

ZO pověřuje starostu obce k podepisování rozpočtových změn. 
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Starosta obce informoval o jmenování strojníkem JSDHO pana Františka Slípku ml. 

 

9. Závěr  

Starosta obce ukončil zasedání v 19,45 hod.  

 

  

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

 

             zapsala: Věra Hrušková                  

                                                                         

                                                                          

 

 

 


