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 Obec Sviny Čj. 4 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 25. 4. 2010 

 

 

 

 

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

                      Anna Kašparová, Ing. Martin Havelda 

 

Omluveni:    Jan Radosta  

 Hosté:         Anna Boubelíková 

    

   

                          

                          Jednání Zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin,       

                      přivítal přítomné a představil následující program jednání.                    

                        

                 

1. Úklid obce, opravy a nátěry 

2. Nabídka - nákup pozemku od Úřadu pro zastupování státu Tábor 

3. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu   

4. Kanalizace, čistička 

  5.   Výstavba Munice a Pazderna 

  6.   Různé 

   

 

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

  Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu 

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

  Usnesení  1/4  2010      

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

Františka Davida. Zapsáním je pověřen Ing. František David 

                               

1.          Úklid obce, opravy a nátěry 

 

- zábradlí opraví Fa. p. Churáček, natěr provede  p. Josef  Hajič čp. 84 

- čekárna –   opravu provede p. Josef  Hajič čp. 84 a Josef Hajíč čp.58  

- oprava školy – poptá se Bauservis 

- budova místního pohostinství a kaple – starosta osloví p. Hajiče 58 

- stoly a židle v sále – starosta zadá p. Trnkovi opravu poškozených židlí. 

- starosta upomene p. Dudu na seřízení vchodových dveří budovy místního pohostinství.  

- oprava pomníku – starosta zadá opravu u p. Churáčka ve Veselí n. L. 

- oprava rybníka – oprava části břehu u březového parku. 

- čištění stok podél silnice – starosta požádá členy SK 

- oprava kurtu a pergoly – starosta upomene členy SK Sviny 

- umístění koše na odpadky v autobusové čekárně Kundratice 
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- změna nátěru dřevěné konstrukce posezení u autobusové čekárny Kundratice, volba    

  tmavší barvy  

- objednat zametení silnic a prostranství před budovou místního pohostinství – TS Veselí n./L. 

   v týdnu před 26. 7. 2010 

- focení setkání  rodáků - zadat p. Bednáře, projedná p. Ing. Havelda  

- starosta upozorní p. Růžičku na opravu domu  č.p. 1 

 

2.        Nabídka nákupu pozemku od Úřadu pro zastupování státu Tábor 

 

         P. starosta informoval o nabídce Úřadu pro zastupování státu na odkup ½ pozemku 

č. 472/1 za Morovým hřbitovem. V nabídce není uvedena cena, starosta se bude o ceně    

   informovat. 

 

  3.          Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu   

            

      Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích     

  pro umístění stavby – přípojková část středotlakého plynovodu a skříní HUP. 

   

Hlasování, smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

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

Usnesní č.2/4 2010 

ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu  

 na pozemcích ve vlastnictví p. MUDr. Míky, České Budějovice,                 p.č. 38/17  

                                               p. Romana Boubelka, Sviny,                            p.č.  1809/8  

                                               p. Martina Fišera, p.Věry Fišerové, Sviny        p.č.  38/15                         

                                               p. Petra Trnky, Sviny                                        p.č.  38/14 

                                               p. Martina Trnky  Sviny                                   p.č. 1809/10 

                                               p. Jana Míky, p. Hany Míkové, Veselí n. /L.    p.č. 38/16                                              

                                               p. František David, Sviny                                  p.č. 38/12 

   p. Miroslav David, Petra Salačová, Sviny        p.č.  38/10  

pro umístění stavby – přípojková část středotlakého plynovodu a skříní HUP. 

 

 

4         Kanalizace, čistička 

 

     Projekt kanalizace a ČOV dovedený do územního rozhodnutí bude stát mimo již 

vyúčtovaných 90 000,- Kč ještě přibližně 25 000,- Kč. Pan Ing. Sedláček ( fa. Hydrosed) 

požaduje podepsat dodatek ke smlouvě, kde by se prodloužila lhůta pro odevzdání  

dokončeného projektu, splnění všech podmínek k podání žádosti o územní rozhodnutí do 

konce října 2010. 

                                                               

Hlasování,dodatek ke smlouvě s fa. Hydrosed   

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

  Usnesení č. 3/4 2010 

  ZO schvaluje dodatek ke smlouvě s fa. Hydrosed – prodloužení lhůty pro odevzdání 

  dokončeného projektu a splnění všech podmínek k podání žádosti na územní rozhodnutí, 

  tj. páteřní část kanalizace pro ČOV a vlastní projekt ČOV. Dále zastupitelstvo obce  

  schvaluje částku 25 000 Kč (navýšení již vyúčtovaných 90 000 Kč) firmě Hydrosed na    

uhrazení činnosti spojené s podáním žádosti o územní rozhodnutí.  
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  5.              Výstavba Munice a Pazderna 

 

         Starosta jednal se zástupcem MěÚ Soběslav, odbor dopravy - stavební povolení  

   na místní komunikace Pazderna a Munice není zatím vyřízeno. 

  Výstavba el. rozvodů + přílož – firma předložila smlouvu s termínem 7 – 10 / 2010,    

  starosta smlouvu nepodepsal, ústně byl přislíben termín do konce května. 

 

  6.               Různé 

  

    - Místostarosta obce Ing. František David informoval zastupitele o průběhu výstavby 

    místní komunikace v zástavbě k Borkovcům. Výstavbu provádí firma Štrabag, staveniště 

bylo předáno 6. 4. 2010, v současné době probíhá stavební příprava pro položení finálního 

povrchu. Před předáním staveniště požádal OÚ  p. Ing. Michal Sládek, Sviny čp. 81 

o připojení k obecní kanalizační a vodovodní síti  p.č. 59/12, které je vlastníkem. Dále bylo 

požádáno o připojení ke středotlakému rozvodu plynu. Připojení k uvedeným sítím bylo 

realizováno z  p.č. 59/17, která je ve vlastnictví obce Sviny a ze které je nejkratší možné 

připojení. Vzhledem k započaté výstavbě komunikace musely být přípojky dokončeny 

v krátkém časovém termínu. P. Ing. David informoval zastupitele také o vícepracích firmy   

Štrabag a nutnosti vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo. Stávající podklad tělesa silnice 

nebyl na několika místech dostatečně silný a zhotovitel musel provést skrývku a podklad 

silnice doplnit, musela být provedena částečná drenáž a východní okraj silnice byl doplněn 

přídlažbou vzhledem k oplocení sousedících staveb.  

            

   - Projednání nákupu dopravních značek – 2 ks. IP10a (slepá ulice), umístění před vjezd 

   na fotbalové hřiště a před vjezd na místní komunikaci ke sběrnému kontejneru, 

   nákup dopravní značky B13 (omezení 3t), umístění před vjezd  nové místní komunikace  

   v zástavbě k Borkovcům.  

                                                                   

 

  Jednání bylo ukončeno ve  21.00 hodin 
 

  

  Zapsal:   Ing. František David 

 

 

 

  Ověřovatelé zápisu:                                                                   Starosta: 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 


