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Obec Sviny Čj. 4 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 4. 2009 

 

 

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

                            Ing. Martin Havelda , Jan Radosta, Anna Kašparová. 

 

Hosté :               Anna Boubelíková, Václav Stropek,  Ing. Josef Sládek.                       

 

Nepřítomen :      

                            

                                Úvodem p. starosta M. Brož přivítal přítomné, konstatoval, že 

                          zasedání ZO je usnášeníschopné a navrhl následující program jednání.                   

                        

  1.   Dohoda o vzájemné spolupráci s policií ČR 

  2.   Žádost o dotaci na SDHO, smlouva o převodu majetku 

  3.   Nákup pozemku pod sběrným dvorem 

  4.   Založení sdružení právnických osob 

  5.   Stavební parcely Pazderna, Munice 

  6.   Setkání starostů 

  7.   Volby 

  8.   Různé 

   

 

       Navrženi ověřovatelé zápisu – p. V. Hrušková, p. J. Radosta 

Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu, zapisovatel 

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

Usnesení  1/ 4  2009      

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

Radostu. Zapsáním pověřen Ing. František David. 

  

   

1)     Dohoda o vzájemné spolupráci s policií ČR  
 

     Pan starosta seznámil přítomné s návrhem dohody o vzájemné spolupráci mezi obcí a 

policií ČR. Starosta doporučuje, aby  zastupitelstvo obce  tuto smlouvu neodsouhlasilo, 

protože obsahuje body, které policie ze zákona provádí. Schválením této smlouvy  by obec 

některé zásahy policie musela hradit. 

 

Hlasování, dohoda o vzájemné spolupráci s policií ČR 

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

Usnesení č. 2/4 2009 

ZO nesouhlasí s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí a policií ČR. 

 

 

2)     Žádost o dotaci na SDHO, smlouva o převodu majetku 
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     Obec dostala vybavení  pro zásahovou jednotku hasičů od  MV (5 x obleky a boty), 

materiál byl převeden smluvně, smlouva.č. Po-66-849/710-2009.     

Dále je připravena žádost o grant na opravu stříkačky a nákup vybavení.  

        

Hlasování, žádost o grant pro SDHO 

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

Usnesení č. 3/4 2009 

ZO schvaluje  podání žádosti pro získání dotace z Grantového programu Jihočeského kraje na 

opravu požární stříkačky a na nákup vybavení. 

  

 

3)     Nákup pozemku pod sběrným dvorem 
 

      Obec Sviny několik let  připravuje zřízení nové skládky komunálního odpadu (sběrný 

dvůr), vybraná lokalita označena v ÚP jako tech. vybavenost. Zahájení realizace -  usnesení 

ZO č.4/2 2009. Pozemek  p.č. 665  ( za drůbežářským podnikem), pozemek je ve vlastnictví 

státu, ( Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Starosta zahajuje úkony ke koupi 

pozemku a zjišťuje možnosti získání dotace. 

Požadavky ÚPZS pro realizaci nákupu pozemku p.č. 665  v  KÚ  Sviny.  

Schválený ÚP,  žádost obce Sviny o prodej pozemku,  zápis ZO Sviny- schválení nákupu 

pozemku p.p.č. 665  v kú Sviny, zápis ZO, ve kterém proběhla poslední volba starosty, doklad 

o přidělení IĆ. 

 

Hlasování, nákup pozemku ve vlastnictví ČR,  p.č. 665 v  k.ú.  Sviny, za účelem zřízení 

sběrného dvora. 

Přítomno 7, pro 6, proti 0, zdržel se 1  

Usnesení č. 4/4 2009  

ZO  schvaluje nákup pozemku ve vlastnictví ČR,  p.č. 665 v   k.ú. Sviny, od  Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových o.p. Tábor. Pozemek je nakupován za účelem 

zřízení sběrného dvora.     

  

 

4)     Založení sdružení právnických osob  
     

      Starostové z oblasti Blat jednali o možnosti založení sdružení právnických osob, za 

účelem žádání o dotace atd. Navržen finanční příspěvek ve výši 300,- Kč na obyvatele. 

Zastupitelstvo informaci bere na vědomí. 

 

5)       Stavební parcely Pazderna, Munice 
  

    Nákup parcel Munice – žádosti o vklad jsou na katastru, mají všechny náležitosti a měly by 

být co nejdříve zaregistrovány. Pan Kubík od žádosti ustoupil. Až budou uvedené parcely 

obce zaregistrovány, mohou se vyhotovit prodejní smlouvy. 

Parcely Pazderna – p. Ing. arch. Jan Kodat  trvá na svém návrhu směnné smlouvy, ve kterém 

žádá smluvní pokutu 60.000,- Kč a  alternativní řešení, tj. výměnu st. parcely, pokud nebudou 

vybudovány inženýrské sítě k jeho st. parcele do 6 let od registrace směnné smlouvy. 

 

6)      Setkání starostů 
       

     Dne 9. 4. 2009 se konalo setkání starostů v Táboře za účasti hejtmana Jihočeského kraje.   
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 7)     Volby  
 

       Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 5.6 a 6. 6. 2009. Starosta    

 stanovil pětičlennou volební komisi a jeden okrsek. 

         Připomínka některých zastupitelů – úprava volební místnosti, nutná výměna záclon     

  a vymalování.  

 

8)      Různé 

 

- Přítomní zástupci sportovního klubu, p. Václav Stropek – předseda sport. klubu  a p. Ing. 

Josef  Sládek- tajemník sport. klubu, žádají  informaci o převodu pozemku pod hřištěm - 

p.č. 1144. Starosta obce na minulém zasedání slíbil, že se vzdá uvedené parcely, kterou 

v prosinci  minulého roku sám vydražil, i když její převod na obec Sviny od června 2009       

s pozemkovým fondem vyjednával. (Převod od  PF ČR na obec Sviny byl schválen ZO dne 

19.10.2009 usnesením č. 6/8 2008). Na základě skutečnosti, že se p. starosta  dražby nevzdal a   

a nyní slibuje, že pozemek po zaregistrování na svůj list vlastnictví prodá obci za cenu, za 

kterou jej pořídil, bylo pověřeným právníkem připraveno prohlášení, ve kterém se p.starosta 

zavazuje, že tak učiní. Pro zadání geometrického zaměření  a zadání projektu je pro zástupce 

obce i zástupce sportovního klubu nutné vědět, zda p. č. 1144 obec získá a za jakou cenu. Pan 

starosta však prohlášení odmítl podepsat  a dále slibuje, že pozemek obci prodá za cenu, za 

kterou ho pořídil a svůj podpis ale podmiňuje podepsáním smluv o budoucí smlouvě dalších 

vlastníků, kteří budou s obcí své pozemky pod hřištěm směňovat. Na dotaz  p. Kašparové, 

proč si klade tuto podmínku, když ostatní vlastníci v této lokalitě  jsou vlastníky historickými 

a jejich pozemky nesouvisí s prosincovou dražbou,  p. starosta neodpověděl.   

   Jednání se zástupci sportovního klubu bylo uzavřeno tím, že p. Ing. David zajistí vyhotovení 

a ratifikaci smlouvy o smlouvě budoucí s p. Jiřím Novákem, vlastníkem jednoho z pozemků a 

pan starosta Milan Brož, zajistí vyhotovení a podpis smlouvy o smlouvě budoucí s p. Radkem 

Polákem, vlastníkem dalšího pozemku. 
  
 

- ZO  bere na vědomí  žádost p. Stanislava  Kodata o nákup stavební  parcely č. 1252/64  v   

      pazderně     

    

 -     ZO  bere na vědomí žádost o provozování místního pohostinství – p. Jan Šošovica a p.     

 Šošovicová.    

     

- Místostarosta obce Ing. František David, předložil návrh směrnice č. 6 - zabezpečení       

       zákona  o finanční  kontrole.     

  

        Hlasování, vnitřní směrnice č. 6 

        přítomno 7, pro 7, proti 0, zdržel se 0   

        Usnesení č. 5/4 2009  

        ZO  schvaluje vnitřní směrnici č.6,  Zabezpečení zákona  o finanční kontrole. 

 

 Jednání bylo ukončeno ve 20 hodin 

 
 Zapsal   Ing. František David 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                 Starosta. 
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