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Obec Sviny Čj. 3/2012 
 

   

Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 24.4. 2012 od 18 hodin. 

 

 

Přítomni: Ing. František David, Ing. Josef Pavlečka, Anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda, 

Ing. Josef Sládek, Václav Stropek, Milan Brož  

 

 Omluveni: ---  

  

                           
  Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Projednání a schválení programu 

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

5. Výstavba ČOV, kanalizace, vodovod (st. parcela Jiří Churáček), místní obslužná 

      komunikace Munice – točna  

6. Rekonstrukce pohostinství  

7. Rozpočtová změna 

8. Smlouva E-ON – prodej plynárenského zařízení (zástavba k Borkovicům) 

9. Přípojka vody (drůbežárna) – MS Zlatá stoka  

10. Zrušení věcného břemene  na  p.č. 1809/10 p. Brtková – p. Holič 

11. Výběr provozovatele – nájemce místního pohostinství 

12. Veřejnoprávní smlouva 

13. Dotazy, připomínky, podněty  

14. Závěr 

 

1. Zahájení 

Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. František David. 

 

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. 1/3/2012 

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 2/3/2012 

Program byl schválen bez připomínek. 

     

 4. Kontrola usnesení minulého zasedání  
Starosta obce informoval o písemné odpovědi na žádost p. Nestávala o revitalizaci rybníčka 

v Kunraticích.   ZO navrhuje tuto revitalizaci neprovádět.  
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5. Výstavba ČOV, kanalizace vodovod (st. parcela p. Jiří Churáček), místní obslužná 

komunikace Munice – točna 

Starosta obce informoval ohledně výstavby ČOV Munice – ČOV Munice je již osazená. ČOV 

bude hotova do konce května 2012.  Fi Chališ prováděla přípravné a výkopové práce. Starosta 

obce navrhl dodělat točnu (místní obslužná komunikace Munice) firmou Chališ – rozpočet 

cca 250 tis. bez DPH. Starosta obce dále informoval o prodloužení kanalizace a vodovodu  

z důvodu připojení stavebních parcel  p. Jiřího Churáčka a p. Ing. Ladislava Horčičky. 

 

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

Usnesení č. 3/3/2012 

ZO souhlasí s dobudováním točny (místní obslužná komunikace) fi Chališ v Municích za 

cenu cca 250 tis. Kč.  

 

 

6. Rekonstrukce pohostinství 

Starosta obce seznámil členy ZO s vícepracemi během rekonstrukce. Ventilátor v přísálí 

směrem k domu č. p. 17 bude zrušen na požadavek paní Pouzarové a ventilace v přísálí bude 

napojena na novou ventilaci pohostinství. Na strop nově rekonstruované části pohostinství 

bude instalován sádrokarton. Při rekonstrukci pánských toalet bylo zjištěno, že zatéká do 

stropu -  nutno vyměnit krytinu na střeše nad pánskými toaletami – bude použita plastová 

folie. Dále je nutno zateplit zeď směrem do nádvoří a směrem k pergole. V bytě ve kterém 

bydlela paní Plecerová je nutno předělat potrubí odpadních vod a vodovod. Práce probíhají 

dle harmonogramu. 

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

Usnesení č. 4/3/2012 

ZO schvaluje vícepráce při rekonstrukci pohostinství.  

 

7. Rozpočtová změna 

Paní Anna Boubelíková seznámila ZO s rozpočtovou změnou č. 1. 

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

Usnesení č. 5/3/2012 

ZO souhlasí s rozpočtovou změnou č. 1.  

 

8. Smlouva E-ON – prodej plynárenského zařízení (zástavba k Borkovicům) 

Starosta obce informoval ZO ohledně smlouvy na prodej plynárenského zařízení fi E-ON za 

cenu 279.779,-Kč.   

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

Usnesení č. 6/3/2012 

ZO souhlasí s prodejem plynárenského zařízení fi E-ON za cenu 279.779,00 Kč.   

   

9. Přípojka vody (drůbežárna) – MS Zlatá stoka 

Starosta obce informoval ZO o přípojce vody MS „Zlatá stoka“ – přívod od pana Josefa 

Němce. Návrh – obec vybuduje na vlastní náklady novou vodovodní šachtu a provede výkop 

rýhy pro uložení potrubí od vodovodní šachty v délce přes místo křížení s telekomunikačním 

kabelem.    

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

Usnesení č. 7/3/2012 

ZO souhlasí s provedením přípojky MS Zlatá stoka v režii obce – přívod od p. Josefa Němce, 

vybudování nové vodovodní šachty, výkop rýhy pro uložení vodovodního potrubí v délce přes 

místo křížení s telekomunikačním kabelem.   



3 

 

  

10. Zrušení věcného břemene na stavební parcele č…1809/10  p. Brtková – p. Holič 

 

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

Usnesení č. 8/3/2012      

ZO souhlasí se zrušením věcného břemene na parcele č.1809/10  p. Brtková – p. Holič. 

    

11. Výběr provozovatele – nájemce místního pohostinství 

Starosta obce seznámil ZO s podanými žádostmi na provozování místního pohostinství. Bylo 

podáno celkem 6 žádostí a to od: 

1. paní Miroslavy Bartyzalové z Dolního Bukovska, 

2. paní Anny Černé ze Soběslavi, 

3. pana Milana Kocourka a pana Tomáše Přívozníka z Veselí nad Lužnicí,  

4. pana Jiří Zemena ze Ševětína  

5. pana Pavla Kovaříka z Vlastiboře  

6. paní Hany Boubelíkové ze Svinů.  

 

ZO navrhuje roční nájem ve výši  12 až 18 tis., výpovědní lhůta je navržena v délce 3 až 6 

měsíců. Nájemné se bude platit čtvrtletně předem.  Nájemné za sál bude činit 2 tis. za akci, 

pokud jí bude pořádat provozovatel pohostinství. Pokud nebude pořádat akci obec, nájemce 

pohostinství bude povinen předem informovat zástupce obce. Vybavení kuchyně – starosta 

obce navrhuje koupit sporák, lednici a vybavení výčepu dřevěným nábytkem z masivu. 

 

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

Usnesení č. 9/3/2012 

ZO rozhodlo pronajmout místní pohostinství panu Jiřímu Zemenovi ze Ševětína.   

  

12. Veřejnoprávní smlouva   

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

Usnesení č.10/3/2012 

ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Veselí nad |Lužnicí na zabezpečení  

zápisu a změn dat do centrálního registru územních identifikací adres a nemovitostí pro obec.     

Obec Sviny zabezpečí data, město Veselí nad Lužnicí zajistí aktualizaci registrů. 

 

13. Dotazy, připomínky, podněty 

Jarní úklid – úklid podél silnic v okolí obce – SK Sviny. Dětský den – zájezd do ZOO nebo 

program na hřišti v pronajmutém velkokapacitním stanu. Vymalování předsálí po ukončení 

rekonstrukce pohostinství.  

     

14. Závěr 

Starosta obce ukončil zasedání ZO ve 20 hodin. 

 

    

ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Havelda                                                                                                  

                                            Václav Stropek 

 

 

 

              zapsala: Věra Hrušková                  

                                                                 


