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 Obec Sviny Čj. 3 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28. 3. 2010 

 

 

 

 

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

                      Anna Kašparová 

 

Omluveni:    Ing. Martin Havelda, Jan Radosta  

 Hosté:         Anna Boubelíková 

    

   

                          

                          Jednání Zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin,       

                      přivítal přítomné a představil následující program jednání.                    

                        

                 

1. Výběrové řízení - místní komunikace k Borkovicům 

2. Dotace vodovod a kanalizace, výstavba Pazderna, Munice 

3. Kubešova Soběslav 18. 7. 2010 

4. Oprava okapových žlabů, oprava septiku (budova místního pohostinství) 

  5.   Nákup židlí do sálu 

  6.   Oprava místní komunikace směrem k Dorotce 

  7.   Kanalizace, čistírna odpadních vod 

  8.   Různé 

   

Navrženi ověřovatelé zápisu – p. Anna Kašparová, p. František David 

Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu 

Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení  1/3  2010      

ZO schvaluje navržený program jednání a ověřovatele zápisu p. A.Kašparovou a  p. Františka 

Davida. Zapsáním je pověřen Ing. František David 

  

 

 

1.         Výběrové řízení - místní komunikace k Borkovicům 

 

      Paní Věra Hrušková, předsedkyně výběrové komise seznámila zastupitelstvo s průběhem 

a výsledky výběrového řízení na opravu místní komunikace k Borkovcům. Jedna nabídka 

došla opožděně, o té výběrová komise při svém jednání nevěděla. Zastupitelstvo rozhodlo 

nabídku firmy Remont, která došla pozdě odeslat neotevřenou zpátky s razítkem přijetí. 

Starosta je pověřen podpisem smlouvy s vítěznou firmou Strabag s tím, že ve věcech 

technických bude s firmou jednat místostarosta p. Ing. František David. 
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Výsledky výběrového řízení:  1. STRABAG, a.s., Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice 

                                                 2. EUROVIA CS, a.s., Planá 72, 370 01 České Budějovice 

                                                 3. VIALIT Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav 

                                                 4. Š + H Bohunice, s.r.o., 373 01 Temelín 

 

Hlasování, výsledky výběrového řízení, oprava místní komunikace k Borkovicům 

Přítomno 5, pro 5, zdržel se 0, proti 0 

Usnesení č.2/3 2010   

ZO schvaluje výsledky výběrového řízení a pověřilo starostu podpisem smlouvy tak, jak je 

navržená v nabídce s tím, že bude zaměřen pozemek p. č. 59/19 - 65 m
2
 – rozšíření místní 

komunikace proti chodníku u  RD p. Slípky a bude s majitelem pozemku p. Petrem Brožem 

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Zadáním smlouvy pověřen Ing. František David. 

Jednáním ve věcech technických s firmou Strabag pověřen Ing. František David. 

 

  

2.           Dotace vodovod a kanalizace, výstavba Pazderna, Munice 

  

     Výstavbu rozvodu elektroinstalace provede jiné středisko firmy  Elektrostav Strakonice        

s. r. o.  -  středisko Jindřichův Hradec, Jarošovská 939, 377 01.  

Cena přílože – veřejné osvětlení Pazderna  - 158 487,- Kč, kombin. pilíře - cena 16 250,- Kč 

na jednu parcelu v části Pazderna. Cena přílože – veřejné osvětlení Munice – 109 314,- Kč. 

Sloupy veřejného osvětlení budou zabudovány v celém prostoru nové zástavby, ale vlastní 

osvětlovací tělesa v Pazderně budou namontována prozatím pouze podél stávající místní 

komunikace, zbývající budou uskladněna v prostorách OÚ.  

    

  Hlasování, rozvod přílože elektroinstalace osvětlení Pazderna, Munice. 

  Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0  

  Usnesení č. 3/3 2010 

  ZO schvaluje firmu Elektrostav Strakonice- středisko Jindřichův Hradec, Jarošovská 939 

  k provedení instalace přílože vedení veřejného osvětlení a montáže veřejného osvětlení 

  v části Pazderna a Munice.  

   

   Hlasování, požádání o dotaci na vybudování kanalizace a vodovodu Pazderna, Munice  

   Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se  

   Usnesení č.4/3 2010 

   ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování kanalizace a vodovodu v části 

   Pazderna, Munice. 

 

 

3.          Kubešova Soběslav 18. 7. 2010 

 

       V sobotu 18. 7. 2010  v naší obci vystoupí dechovka v rámci festivalu dechových hudeb  

   „Kubešova Soběslav“. Obec přispěje na akci požadovanou částkou. 

 

   Hlasování, příspěvek na hudební festival 

   Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

   Usnesení č. 5/3 2010 
                                                                          
 

   ZO schvaluje příspěvek na hudební festival „ Kubešova Soběslav“. Finanční částka 

   bude určena na příštím zasedání ZO.        
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4.             Oprava okapových žlabů, oprava septiku 

  

         Poškození okapových žlabů vrstvou sněhu na budově místního pohostinství (sálu) 

v části podél nemovitosti č. p. 17. Opravu zadá p. starosta u p. Jiřího Churáčka. Poškození 

panelů, které zakrývají septik místního pohostinství. Výměnu panelů 

zadá místostarosta. 
 

 

  5.               Nákup židlí do sálu 

 

        Židle do sálu jsou objednány po projednání ZO dne 28. 2.2010. Místostarosta objednal 

60 ks. židlí ITALERA v prodejně nábytku Klokoty. Stejné židle jsou v úřadovně OÚ. 

Hlasování, nákup židlí 

Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.6/3 2010 

ZO schvaluje nákup 60 židlí do sálu místního pohostinství. Židle jsou objednány v prodejně 

nábytku Klokoty na základě zadání ZO ze dne 28. 2. 2010. 

 

 

  6.               Oprava místní komunikace směrem k Dorotce 

   

       Je nutné opravit výtluky na místní komunikaci směrem k Dorotce. Místostarosta vyjedná    

  opravu se zástupcem firmy Strabag, která bude provádět opravu místní komunikace v nové 

  zástavbě k Borkovicům. 

 

  

 7.               Kanalizace, čistírna odpadních vod 

  

       Starosta obce seznamoval zastupitele se stavem vypracování projektu kanalizace 

a čistírny odpadních vod, který zadal v roce 2006. Projekt měl být hotov do konce r. 2008. 

Starosta konstatoval, že v současné době je asi možné již požádat o územní rozhodnutí. 

Nedokázal však potvrdit, zda je k podání žádosti vše splněno a jestli se bude zmiňované 

územní rozhodnutí také vztahovat na vlastní čistírnu odpadních vod, nebo řeší pouze část 

kanalizace. 

  

       Vlastní výstavba kanalizace a ČOV byla již ZO projednávána v květnu r. 2008 následně 

po zveřejnění rozpočtu projektantem, kde byla investice odhadována na 33 milionů Kč. 

Vzhledem k výši investičních nákladů, které obec Sviny nemůže zaplatit ani při dosažení 

max. dotací, bylo p. starostovi doporučeno směřovat činnost projektanta tak, aby bylo možné 

použít projekt k realizaci díla menšího rozsahu, které je slučitelné s finančními možnostmi 

obce, tj. případně rozdělit výstavbu na etapy a realizovat výstavbu kanalizace s čistírnou 

odpadních vod pro část Pazderna a Munice (nová výstavba RD).       

 

        ZO vyzvalo p. starostu k podání žádosti na územní rozhodnutí na základě projektu, který 

   je v současné době vypracován v hodnotě cca 90 000 Kč a pozastavit projekční činnost 

   do dalšího projednání zastupitelstvem obce.  

 

 Hlasování, podání žádosti o územní rozhodnutí – kanalizace,ČOV. 

 Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení č.7/3 2010 
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ZO pověřuje p. starostu k podání žádosti o územní rozhodnutí - kanalizace a ČOV na základě 

projektu, který je v současné době vypracován v hodnotě cca 90 000 Kč na pozastavení 

projekční činnosti do dalšího, podrobného projednání zastupitelstvem obce.  

  

  

  8.   Různé 

 

- Zastupitelstvo přehodnotilo své rozhodnutí z ledna 2010 a znovu projednalo konání setkání 

rodáků.  

 

 Hlasování, setkání rodáků – Sviny, Kundratice dne 26. 6. 2010 

 Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení č. 8/3 2010  

 ZO schvaluje konání setkání rodáků Sviny – Kundratice dne 26. 6. 2010. 

 Zahájení ve 14.00 hodin, hudba od 17.00 hodin. Přípravná komise – Milan Brož, Anna     

 Boubelíková, Marie Davidová, Miroslav Míka, Ing. František David, František David, Anna   

 Kašparová, Věra Hrušková, Jan Radosta, Ing. Martin Havelda. Hudbu zajistí p. František  

 David. První přípravnou schůzi svolá starosta. 

 

- místostarosta vznesl připomínku, obec musí požádat o bezúplatný převod pozemků od 

Pozemkového fondu ČR, p. č. 1144 díl 1 – hřiště, p. č 93 a 1165/2 – u cihelny, p. č. 1720 –       

-východní část obce. Podáním žádosti a předáním všech dokladů  PFČR pověřen p. starosta.  

 

Hlasování, bezúplatný převod pozemku od PF ČR 

Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 9/3 2010 

Zastupitelstvo obce Sviny schvaluje bezúplatný převod pozemku v k. ú. Sviny,PK č. 1144 

díl1 (u hřiště) od Pozemkového fondu ČR podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b/ zákona 

č.95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uvedený pozemek je na základě schválené 

závazné územně plánovací dokumentace v zastavitelném území obce Sviny. 

 

Hlasování, bezúplatný převod pozemku od PF ČR 

Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 10/3 2010 

 

Zastupitelstvo obce Sviny  schvaluje bezúplatný převod pozemku v k.ú. Sviny, PK č. 1720 

(východní okraj obce) od Pozemkového fondu ČR podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b/ 

zákona č.95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Uvedený pozemek je na základě 

schválené závazné územně plánovací dokumentace v zastavitelném území obce Sviny. 

 

Hlasování, bezúplatný převod pozemku od PF ČR 

Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 11/3 2010 

Zastupitelstvo obce Sviny schvaluje bezúplatný převod pozemku v k.ú Sviny, PK st. č. 93, 

PK č.1165/2 („ u cihelny „ )  od Pozemkového fondu ČR podle ust. písm.e/ 

odst.1§ 5 zákona č.95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto pozemky jsou na základě schválené závazné územně plánovací dokumentace obce Sviny 

určeny pro realizaci veřejné zeleně.  
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- místostarosta tlumočil požadavek fotbalistů na příspěvek pro pořádání dětského dne.  

  

Hlasování, navržen příspěvek 1500 Kč na pořádání dětského dne.  

Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 12/3 2010 

ZO schvaluje příspěvek 1500 Kč místnímu fotbalovému klubu na pořádání dětského dne. 

 

   

 

  Jednání bylo ukončeno ve  21.00 hodin 

 
   Zapsal:   Ing. František David 

 

 

 

 

 

  

 

 Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

 

     

 

  

 

 

 

 

 


