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Obec Sviny Čj. 5 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 5. 2010 

 

 

 

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

                      Anna Kašparová, Ing. Martin Havelka, Radosta Jan 

 

    

 Hosté:          Stropek Václav, Ing. Sládek Josef, David Luboš 

      

                          

                          Jednání Zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin,       

                      přivítal přítomné a představil následující program jednání.                    

                        

                 

1. Hřiště  

2. Opravy budov, organizace setkání rodáků       

  3.   Výstavba chodníku 

4.   Výstavba Munice, Pazderna 

  5.   Pozemky, PF ČR   

     

 

        Navrženi ověřovatelé zápisu 

        Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu 

        Přítomno 7, pro 7, proti 0 zdržel se 0 

        Usnesení ZO č. 1/5 2010        

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

        Hruškovou. Zapsáním je pověřen Ing. František David 

 

                                

1.             Hříště           

 

   Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem projektu fotbalového hřiště. 

Jednání se účastnili členové fotbalového klubu, p. Václav Stropek, p. Ing. Josef Sládek  

a p. Luboš David. Projektant ve svém návrhu stavby předpokládá investiční náklady 

přibližně 5 000 000 Kč a projekt vypracuje za 260 000 Kč. ZO vyzvalo starostu obce 

Milana Brože a tajemníka sportovního klubu p. Ing. Josefa Sládka k jednání 

s projektantem o úpravě projektu, tj. zmenšení budovy šaten na minimum, které příslušné 

normy povolují a vyjmutí zvláštní příjezdové komunikace s točnou pro autobus. ZO 

požaduje snížení investičních nákladů stavby na 2 000 000 Kč a snížení ceny za 

vypracování projektu pod 100 000 Kč.  
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2.                 Opravy budov, organizace setkání rodáků       

 

  Oprava školy - dvě nabídky stavební firmy Bauservis, první nabídka zahrnuje opravu     

   fasády – štuk, omítka, vyspravení, nátěr včetně požární zbrojnice, cena cca 140 000 Kč.                 

   Druhá nabídka - pouze vyspravení a nátěr části budovy.     

  

   Hlasování, oprava budovy školy 

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

   Usnesení ZO č. 2/5 2010 

   ZO schvaluje první nabídku stavební firmy Bauservis – oprava fasády včetně  

   nátěru požární zbrojnice, předběžná cena 140 000 Kč.  

 

   Oprava pomníku  - projednáno s firmou   p. Churáčka, oprava cca 20 000 Kč. 

   Hlasování, oprava pomníku obětí světových válek 

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

   Usnesení ZO č. 3/5 2010 

   ZO schvaluje opravu pomníku obětí světových válek firmou Churáček z Veselí nad      

   Lužnicí. Předběžná cena opravy 20 000 Kč.  

 

   Fotky - p. Ing. Havelda domluvil p. Bednáře na focení, p. Mašek natočí video. 

     

   Pergola, předělání stavby s použitím stávajícího dřevěného podkladu, 

   přestavba střechy na střechu sedlovou, krytina z tašek.   

   ZO posoudilo nákres návrhu realizace, způsob financování bude předmětem  

   dalšího jednání. 

  

   Pohledy – objednáno 600 ks pohledů obce po 4 Kč, zbytek, který nebude prodán   

   rodákům, bude odeslán do informačního centra ve Veselení Lužnicí    

          
    Silnice Dorotka – ZO znovu projednávalo opravu místní komunikace ke sběrnému 

    kontejneru a skládce komunálního odpadu. Vzhledem k neúspěšné žádosti 

    o dotaci na celkovou opravu, byla požadavkem zastupitelů oprava výtluků.  

    Na březnovém zasedání byl Ing. František David pověřen oslovit firmu Strabag, která 

    právě prováděla opravu povrchu místní komunikace v nové zástavbě k Borkovcům. 

    Zástupci firmy Strabag provedli prohlídku poškozené komunikace, realizaci zařadili na  

    konec měsíce dubna a opravu ohodnotili na cca 50 000 Kč. Na dubnovém zasedání  

    ZO starosta navrhl oslovit firmu Vialit, která nabízí asfaltové nástřiky a na základě ceny  

    kterou p. strosta uvedl, činil hrubý odhad opravy cca 130 000 Kč. Zástupci firmy Vialit po    

    prohlídce v místě nabídli však cenu 340 000 Kč. Dále byla Ing. Davidem oslovena firma     

    Kolas a Swietelsky. Firma Kolas v současné době působí mimo Jihočeský kraj a Firma  

    Swietelsky nabídku ještě zpracovává.   
 

 

  3.                Výstavba chodníku  

 

         Obci Sviny byla schválena dotace z POV na výstavbu chodníku ve výši 140 000 Kč. 

     Výstavba bude realizována podél silnice směrem na Dolní Bukovsko, předpokládaný     

     rozpočet stavby je 290 000 Kč. ZO projednávalo nabídku firmy Prček. Uvedená firma 

     výstavbu chodníků v obci již prováděla v  r. 2007 a 2008. Výběrové řízení podle 

     platné směrnice obce Sviny neproběhne z časových důvodů, tj. nutnosti realizace stavby do   
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     srazu rodáků 26.6.2010 .     

 

    Hlasování, výběr firmy Prček na realizaci výstavby chodníku.     

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

    Usnesení ZO č. 4/5 2010 

    ZO schvaluje firmu Prček k realizaci výstavby chodníku. Chodník bude dokončen do   

    srazu rodáků, tj. do 26. 6. 2010.  

 

 

4.                 Výstavba Munice, Pazderna 

 

 

    - p. starosta informoval ZO o stavebním řízení – stavební povolení místní komunikace,    

    které je svoláno na 27. 5. 2010 

 

    - termín zahájení realizace přípojek- elektro a přílože veřejného osvětlení není zatím znám. 

 

 

5.                  Pozemky, PFČR       

            

      Pozemek, p. č. 665/3 na okraji obce ve směru na Dolní Bukovsko (za drůbežářským    

 podnikem) převzal do správy PFČR. Obec má o uvedený pozemek zájem z důvodu   

 umístění skládky materiálů (zemina štěrk). Po příslušné změně ÚP může obec pozemek od   

 PFČR získat. 

 

 

                                                                 
 

  Jednání bylo ukončeno ve  21.00 hodin 

 
   Zapsal:   Ing. František David 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 


