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Obec Sviny Čj. 2 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28. 2. 2010 

 

 

 

 

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

                      Ing. Martin Havelda, Jan Radosta, Anna Kašparová 

 

Omluveni:      

 Hosté:          

    

   

                          

                          Jednání Zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin,       

                      přivítal přítomné a představil následující program jednání.                    

                        

                 

1. změna ÚP č. 2 Sviny 

2. parcely výstavba Pazderna, Munice 

3. věcné břemeno, úprava venkovního vedení Kundratice 

4. projednání oslavy důchodců spolu s harmonikářem 4. 4. 2010 

  5.   nákup židlí do sálu 

  6.   výběrové řízení 

  7.   různé 

  8.   usnesení 

 

  Navrženi ověřovatelé zápisu – p. Ing. Martin Havelda , p. František David 

 

  Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu 

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

  Usnesení  1/2  2010      

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

Hruškovou. Zapsáním je pověřen Ing. František David 

                 

Byla provedena kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva z prosince 2009 a ledna 2010. 

 

  

1 Změna ÚP č. 2 Sviny 

V pátek bylo jednání ke 2. změně územního plánu. V pátek obec vznesla námitku k bodu 

Z 2/7 p. Radosta, který měl požadavek na smíšené území na svém pozemku a 

do navrhované změny se to nedostalo. 

Hlasování:  všichni pro 
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2 Parcely výstavba Pazderna, Munice 

HUP od dodavatelské firmy se prodražují, starosta zrušil objednávku na betonové HUP, 

udělají pouze základ. Stavební povolení na silnici bude hotové do konce března. 

 

3 Věcné břemeno, úprava venkovního vedení Kunratice 

Přendávalo se vedení ze štítů na sloupy.  3/2 2010 

Hlasování: všichni pro 

 

4 Projednání oslavy důchodců spolu s harmonikářema 4. 4. 2010 

Setkání důchodců se uspořádá 20. 6. 2010.  

 

  5.   Nákup židlí do sálu 

        Starosta má nabídku od Jitony na židle za 2000,- Kč. Místostarosta udělá poptávku  

        po dalších možnostech nákupu jiných lacinějších čalouněných židlích. 

 

  6.   Výběrové řízení 

        Výběrové řízení je třeba urychleně dokončit. 

 

  7.   Různé 

- upřesnění periody setkání rodáků. Bylo rozhodnuto svolat setkání rodáků až v roce 2012.  

   Dnešní zastupitelstvo nebude rozhodovat o četnosti setkání v dalších letech. 

- Ing. Kratochvíl má od obce souhlas se stavbou fotovotaické elektrárny, za předpokladu, že    

   nepotřebuje změnu územního plánu. 

- p. Stanislav Průcha žádá o souhlas s prořezáním a porážením suchých stromů v hluboké    

   cestě. Zastupitelstvo souhlasí. 

- schvaluje se prodej parcely č. 1252/71 manželům Kašparovým 

 

  8.   Usnesení 

 

 

         

 

 

    

  Jednání bylo ukončeno v 19 hodin 

 
   Zapsal:   Ing. František David 

 

 

 

 

 

  

 

 Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

 

     

 

  

 


