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Obec Sviny Čj. 6 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 21. 6. 2009 

 

 

 

 

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

                           Martin Havelka, Jan Radosta, Anna Kašparová 

 

Hosté:               Anna Boubelíková,                       

 

Nepřítomen:      

                            

                                Jednání Zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin,       

                          přivítal přítomné a představil program jednání.                    

                        

              

  1.  Zpráva o kontrole hospodaření v MŠ Sviny 

  2.  Dotace, POV, grant JSDH a projekt na výstavbu kanalizace 

  3.  Výstavba kanalizace, možné dotace na výstavy 

  4.  Stavební parcely Pazderna, Munice 

  5.  Volby do EU parlamentu 

  6.  Různé 

 

       Navrženi ověřovatelé zápisu – p. Ing. Martin  Havelda, p. Jan Radosta 

Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu 

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

Usnesení č.  1/6  2009      

ZO schvaluje navržený program jednání a ověřovatele zápisu  p. Ing. Martina Haveldu  

a  p. Jana Radostu. Vyhotovením zápisu pověřen Ing. František David 

    

  

1.       Zpráva o kontrole hospodaření v MŠ Sviny 

 

Dne 27. a 28. dubna 2009 byla provedena kontrola v MŠ Českou školní inspekcí. 

Zastupitelstvo bylo informováno o závěru kontroly.   

 

 

  2.       Dotace, POV, grant JSDH a projekt na výstavbu kanalizace 

      

       Dotaci na POV- výměna oken v MŠ jsme dostali 70.000,- Kč. Na kanalizaci jsme dotaci    

       nedostali. Zastupitelstvo rozhodlo provést výběrové řízení na dodavatele oken v MŠ    

       podle příslušné vnitřní směrnice. Zajištěním výběrového řízení pověřena p. A.     

       Boubelíková, navržena výběrová komise ve složení, Ing. Martin Havelda, František     

       David, Jan Radosta, náhradník Věra Hrušková. 

       Obec Sviny dále žádala dotaci z grantu JK na nákup nového chlorovacího zařízení pro     
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       vodárnu Sviny a na nákup rozbočovacích ventilů na část trasy obecního vodovodu. 

       Z rozpočtované částky 100 000 Kč jsme dostali 70 000 Kč. ZO pověřilo p. Starostu k 

       podepsání grant. Smlouvy. 

 

Hlasování, členové komise pro výběr firmy na výměnu oken v MŠ, podepsání  

grantových smluv.  

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

Usnesení č. 2/6  2009  

ZO schvaluje členy komise pro výběrové řízení na výměnu oken v MŚ ve složení:  

Ing. Martin Havelda 

František David 

Jan Radosta 

Věra Hrušková - náhradník 

Dále zastupitelstvo obce pověřuje p. starostu podepsáním grant. smluv na výměnu oken 

MŠ a nákup chlor. zařízení a rozbočovačů – vodovod.  

 

  3.  Výstavba kanalizace, možná dotace na výstavbu 

 

Hlasování, podání žádosti o vybudování kanalizace a čističky odpadních vod 

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

Usnesení č. 3/6  2009 

ZO schvaluje podání žádosti na výstavbu kanalizace a ČOV. 

 

  4.  Stavební parcely Pazderna, Munice 

 

Pozemky určené pro bytovou výstavbu v části Pazderna jsou všechny vykoupeny, tři stavební 

parcely jsou prodány na základě směnné smlouvy původním vlastníkům. 

ZO registruje dva zájemce o nákup stavebních parcel v části Pazderna, p. Jiřího Kašpara, 

bytem Sviny č.p. 100, p.č. 1252/72 označena pořadovým číslem 2 a Stanislava Kodata, bytem 

Soběslav p.č. 1252/64 označena pořadovým číslem 6. 

 

Hlasování, záměr prodeje stavebních pozemků Pazdrna    

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

Usnesení č. 4/6 2009 

ZO schvaluje záměr prodeje stavebních pozemků v lokalitě Pazderna podle geometrického 

plánu č. 162-1020/2007. 

 

ZO přijalo žádost p. Lumíra Davida o nákup stavebního pozemku v části Munice. 

p. č. 1809/9    

 

Hlasování, prodej stavebního pozemku p. Lubomíru Davidovi, bytem Sviny 79 

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

Usnesení č. 5/6 2009 

ZO schvaluje prodej pozemku, p. č. 1809/9, p. Lubomíru Davidovi, bytem Sviny 79  za  

účelem výstavby rodinného domu. ZO stanovuje prodejní cenu 170 Kč/m
2
, kupní smlouva 

bude obsahovat podmínky stanovené usnesením ZO č. 2/1 2009  ze dne 18. 1. 2009.  

Záměr prodeje uvedeného pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce obce. 
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  5.  Volby do Evropského parlamentu 2009 parlamentu 

 Věra Hrušková informovala zastupitelstvo obce o průběhu a o výsledku voleb do 

Evropského parlamentu 5-6 června 2009 

   

6.    Různé  

 

-    členové fotbalového klubu p. Václav Stropek a p. Ing. Josef Sládek byli hosty  

     části jednání a informovali přítomné s postupem práce na projektu dobudování  

     sportoviště (fotbalového hřiště).   

 

 

Hlasování, směnná smlouva s p. Jiřím Novákem, (hřiště)  

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

Usnesení č. 6/6 2009 

ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy s p. Jiřím Novákem. Podpis smlouvy je  

podmíněn současným podpisem směnné smlouvy s p. Radkem Polákem a kupní smlouvy 

s p. Milanem Brožem.  

 

Hlasování, nákup pozemku od p. Milana Brože (hřiště) p. č. 1144 

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

Usnesení 7/6 2009 

ZO schvaluje nákup pozemku v KÚ Sviny p. č. 1144 – 3436m
2
, od p. Milana Brože 

(hřiště). Obec uvedený pozemek nakoupí za cenu, za kterou je p. M. Brož pořídil od PF ČR. 

Podpis kupní smlouvy je podmíněn současným podpisem směnné smlouvy s p. Jiřím 

Novákem, směnné smlouvy s p. Radkem Polákem a Kupní smlouvou s p. Věrou Hruškovou. 

Jedná se o pozemky v lokalitě současného hřiště. 

 

 

Hlasování, podpis směné smlouvy s p. Radkem Polákem (hřiště ), směnná smlouva 

byla již schválena usnesením ZO č. 5/92008 

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

Usnesení č. 8/6 2009 

ZO schvaluje podpis směnné smlouvy v původním znění podle usnesení ZO č. 5/9 2008. 

Podpis směnné smlouvy je podmíněn současným podpisem kupní smlouvy 

s p. Milanem Brožem, podpisem kupní smlouvy s p. Věrou Hruškovou, podpisem  

směnné smlouvy s p. Jiřím Novákem (pozemky hřiště).  

 

 

Hlasování, nákup pozemku od p. Věra hruškové, p.č.              v KÚ Sviny (hřiště) 

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

Usnesení č. 9/6 2009  

ZO schvaluje nákup pozemku v KÚ Sviny, p. č.          (hřiště) 

od p. Věra Hruškové, bytem Sviny 80, za cenu 120 Kč /m2. Podpis kupní smlouvy 

je podmíněn současným podpisem kupní smlouvy s p. Milanem Brožem, směnné smlouvy 

s p. Jiřím Novákem a směnné smlouvy s p. Radkem Polákem    

 

– zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smluv: 1. nákup pozemku od p. Brože 

                                                                        2. směnná smlouva s p. Novákem 

                                                                        3. nákup pozemku od p. Hruškové 

                      Podání uvedených smluv se uskuteční najednou.     
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- p. Ing David žádal o povolení k urovnání skládky u Holého. P. starosta s panem Radostou 

zařídí upravení skládky. 

 

-  projednání  rozpočtové změny č. 1 

 

Hlasování, rozpočtová změna č. 1 

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

Usnesení č. 10/6 2009  
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, dle přiložené přílohy č. 1  

 

 

 

-  smlouva na zajištění CZECH POINT byla uzavřena s firmou ELZY, s.r.o. Jarošovská 

433/II, 377 01 Jindřichův Hradec – cena 92 600,- Kč          

 

 

 

 Jednání bylo ukončeno ve 21 hodin 

 
  

Zapsal:   Ing. František David 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                 Starosta: 

 

     

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


