
1 

 

Obec Sviny Čj. 2/2011 

 

   

Zápis 

 

 ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 22. 2. 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.   Místní pohostinství 

  7.   Prodej pozemku ve vlastnicí obce, nákup pozemku 

  8.   Těžba dřeva, kácení dřevin 

  9.   Dotazy, připomínky, podněty  

 10.  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. 1/2 /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. 2/2/ 2011: 

ZO schvaluje navržený program jednání.   
                                                            
 

4. Kontrola usnesení minulého zasedání 

    Doplnění pravidel nakládání s odpadem – zveřejněno na internetu a na úřední desce.  
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5. Výběrové řízení – výstavba – vodovod, kanalizace a  plyn Munice a Pazderna 

Výběrové řízení rozesláno všem uchazečům na CD.   

 

6. Místní pohostinství  

Paní Plecerová – provozovatelka místního pohostinství doposud neuhradila nájem za r. 2010 

ve výši Kč 22.000,00. Dlužnou částku navrhuje zastupitelstvo uhradit do konce března 2011.  

Vyčištění a následné nakonzervování parket zajistí pan starosta dodavatelsky. Ing. Sládek 

navrhl zbrousit a nalakovat.  

Předávání sálu po akci – je třeba předávat. Na toto bude dohlížet Ing. Pavlečka.  

Potřebné zednické v práce v sále – p. starosta požádá Jana Sládka.  

Staré židle jsou ve špatném stavu. Pan starosta navrhl nakoupit nové židle – 60 ks.  

  

pro:7   zdrželi se:0  proti:0   

Usnesení 3/2/2011 

ZO schvaluje nákup 60 židlí do 1000,- Kč za kus. ZO schvaluje zbroušení a konzervaci parket 

v sále místního pohostinství – zajistí pan starosta. Ing. Josef Pavlečka je pověřen dohledem na 

předávání sálu po kulturních akcích.   

 

 

7. Nákup pozemku  

Chodník před domem č.p. 87 je částečně na pozemku Bohuslava a Růženy Novotných. Obec 

má zájem o nákup uvedeného pozemku z důvodu vlastnictví vybudovaného chodníku na 

tomto pozemku – část p.č. 1805/1. 

Pro: 7  Proti:0  Zdržel se:0 

Usnesení 4/2/2011 

ZO schvaluje odkup pozemku část parcely č. 1805/1 pod vybudovaným chodníkem 

od manželů Bohuslava a Růženy Novotných č. p. 87 za cenu 120,-Kč/m
2
. Odkup bude 

realizován dle geometrického plánu. Odkup uvedeného pozemku ZO již projednalo na svém 

zasedání 19. 9. 2010.  

 

8. Prodej pozemku  

Manželé Antonín a Zdeňka Maškovi požádali obec Sviny o prodej pozemku v sousedství 

jejich obytného domu -  p. č. 38/18. Záměr prodeje uvedeného pozemku byl projednán 

a schválen ZO na zasedání dne 19. 9. 2010 usnesením č. 3/8/2010. Záměr prodeje byl řádně 

zveřejněn.  

Pro:7   Proti:0  Zdržel se:0 

Usnesení  5/2/2011 

ZO schvaluje prodej pozemku manželům Maškovým, Sviny č. 76, p. č. 38/18 za cenu 

120 Kč/m2. Prodej bude uskutečněn na základě geometrického plánu. Záměr prodeje byl 

řádně zveřejněn na úřední desce.   

 

9. Nákup pozemku  

ZO na svém zasedání dne 28. 3. 2010 projednalo a schválilo nákup pozemku od Petra 

a Stanislavy Brožových, bytem Sviny č. 101. p.č. 59/19 v k.ú. Sviny o výměře 65m
2
. ZO 

stanovilo cenu 120,-Kč/m2. Pozemek je potřebný k rozšíření místní obslužní komunikace. 

Pro:7   Proti:0   Zdržel se:0 

Usnesení 6/2/2011 

ZO schvaluje nákup pozemku od Petra a Stanislavy Brožových, bytem Sviny č. 101, p.č. 

59/19 v k.ú. Sviny o výměře 65m2. ZO stanovuje cenu 120,-Kč/m
2
. Záměr nákupu byl řádně 

zveřejněn.      
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8. Těžba dřeva, kácení dřevin 

Těžba dřeva zadána panu Mrázkovi. Pan Mrázek vytěžil cca 70m
3
.   

Dále je vytěženo asi 60m
3
 (těžil p. Josef Hajíč).  Cena těžby -  p. Mrázek –  270,-Kč/m

3 

včetně naložení. Cena pro p. Josefa Hajíče: 300,-/m
3
 dle již dříve vyhotovené smlouvy.  Pan 

Mrázek těžbu ukončí do 28. 2. 2011.  

Občané obce budou mít možnost si odvézt palivové dřevo – samovýroba – 100,-Kč/m
3
. 

Zveřejnit na internetu a na vývěsce. 

V Kundraticích proti Hůlkům je třeba porazit topol (vadí el. vedení), dále je třeba porazit 

2 stromy před p. Jaroslavem Dukátem ve Svinech. Ing. Martin Havelda zlikviduje topol 

v Kunraticích a uhradí poražení p. Josefu Hajíčovi. Stromy ve Svinech porazí pan Průcha. Pan 

Brož informoval, že je třeba porazit topoly ve Svodnici – bude se projednávat na podzim 

letošního roku.   

Pan starosta navrhl udělat prohlídku stavu stromů na návsi v parcích (parky u pomníku a před 

školou) – zabezpečí Ing. Kohel. 

Pro: 7  Zdrželi se:0  Proti:0 

Usnesení č. 7/2/2011 

ZO schvaluje cenu za samovýrobu dřeva za 100,-Kč/m
3
. 

       

 

9 .Dotazy, připomínky, podněty 

Obec doplatí 3000,- Kč - akce dětský karneval.  

Pan starosta seznámil ZO s plánem výcviku hasičů na rok 2011.    

Ing. Josef Sládek vznesl dotaz ohledně pozemkové úpravy. Starosta obce zajistí dotazem na 

pozemkový úřad odpověď, zda bude či nebude zahájena pozemková úprava.   

 Pro:7  Proti:0  Zdržel se:0 

 

Usnesení č. 8/2/2011 

ZO schvaluje plán výcviku hasičů.   

 

10. Závěr 

 

                                                           
  Jednání bylo ukončeno v  19.15 hodin 

 
   Zapsala:   Věra Hrušková 

 

 Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 


