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Obec Sviny Čj. 6 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 20. 6. 2010 

 

 

 

 

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

                      Anna Kašparová, Ing. Martin Havelda, Radosta Jan 

 

Omluveni:    

  

Hosté:           

           
                          Jednání Zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin,       

                      přivítal přítomné a představil následující program jednání.                    

                        

   

1. Příprava setkání rodáků 

2. Projednání zprávy hospodaření za r. 2009, schválení závěrečného účtu 

3. Výběrové řízení – vodovod Pazderna, Munice 

4. Festival dechových hudeb „ Blata se baví „  

5. Výstavba Munice a Pazderna 

6. Rozpočtová změna č. 1 

7.   Různé 

          

           Navrženi ověřovatelé zápisu, Jan Radosta, p. Věra Hrušková. 

     Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu 

     Přítomno 7, pro 7, proti 0 zdržel se 0 

     Usnesení č. 1/6 2010        

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

     Hruškovou. Zapsáním je pověřen Ing. František David 

  

 

1.          Příprava setkání rodáků 

 

          Sál v pohostinství připraví v pátek navečer 25.6.2010 p. David, p.Ing. David, p.Brož, p.  

    Boubelíková. Zahradnice přiveze dvě kytice pro nejstarší rodáky v 17,00 hodin, přiveze   

    rovněž kytici do místní kaple a naaranžuje květiny do váz na stolech v sále. Kytice,   

     květiny do sálu a věnec k pomníku obětí svět. válek závazně objedná Ing. David , p.    

     Kašparová objedná kytici do místní kaple. P. Brož domluví zápůjčku váz na stoly.  

 

2.          Projednání zprávy hospodaření za r. 2009, schválení závěrečného účtu 

 

           Přezkoumávání hospodaření se uskutečnilo 3. 5. 2010 na základě zákona č. 420/2004    

      Sb, o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků    
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      obcí. Kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáváních, které byly již    

      napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky §10 odst.3písm.a) č. 420/2004 sb. / 

     

     Hlasování, schválení výsledku přezkumu hospodaření obce za r. 2009 

     Přítomno 7, pro 7, proti0, zdržel se 0  

     Usnesení ZO č. 2/6 2010 

     ZO schvaluje výsledek přezkumu hospodaření obce za r. 2009 

 

      Hlasování, chválení závěrečného účtu   

      Přítomno 7, pro7, proti 0, zdržel se 0 

      Usnesení č. 3/6 2010 

      ZO schvaluje závěrečný účet obce za r. 2009, příjmy 5 638 541,- Kč,                                                

      výdaje 5 019 731,- Kč bez výhrad. 

 

 

3.          Výběrové řízení - vodovod Pazderna, Munice 

 

         V lokalitě Pazderna bude zahájena výstavba vodovodní sítě a kanalizace k parcelám    

     podél místní komunikace (první tři parcely podél silnice). V lokalitě Munice bude   

     zahájena prozatím jen výstavba vodovodu. Zastupitelé mohou od 29. 6. 2010 (úterý)    

     navrhovat firmy, které se účastní výběrového řízení. 

 

 

4.           Festival dechových hudeb „ Blata se baví „  

  

           Festival dechových hudeb „Blata se baví „ se bude konat 17. 7. 2010. Pořadatelskou   

       činností je pověřen p. František David. Zajistí občerstvení pro hostující dechovou hudbu a   

       přípravu sálu pro případ deštivého počasí.   

 

 

5.          Výstavba Munice a Pazderna 

 

           Starosta obce oslovil firmu STS Soběslav (středisko Veselí nad Lužnicí) k provedení    

      skrývky ornice na místní komunikaci v lokalitě Munice a navezení recyklátu. V lokalitě   

      Pazderna provede uvedená firma úpravu terénu v návaznosti na původní místní   

      komunikaci.  

 

6.          Rozpočtová změna č. 1 

  

       Hlasování, rozpočtová změna č. 1 

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

       Usnesení č. 4/6 2010 

       ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1, viz příloha. 
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7.             Různé 

 

 

     - starosta obce je pověřen projednat na MěÚ - odbor výstavby ve Veselí nad Lužnicí 

        vypouštění nečištěných odpadních vod z roď. domu v části k Borkovicům 

        (poslední domek v řadě - dřevokonstrukce). Odpadní vody jsou vypouštěny přímo do 

        veřejné kanalizace.  

 

     -  místostarosta seznámil ZO s opravou povrchu místní obslužné komunikace 

        ke kontejnerum a skládce dřevěného odpadu. Oprava byla několikrát projednávána  

        ZO a před posledním zasedáním byla ještě oslovena firma Swietelsky, která dodala  

        zpracovanou nabídku 17. 5. 2010, tj. den po posledním zasedání ZO. Po dalším snížení     

        ceny na 198 000 Kč. vč. DPH byla cenově výrazně nejpřijatelnější z  nabídek na   

        opravu s kontinuálním povrchem. Vzhledem k výši ceny, která podle příslušné vnitřní    

        směrnice nevyžaduje výběrové řízení, p. místostarosta dodatečně požádal ostatní    

        zastupitele o souhlas k realizaci díla firmou Swietelsky. S opravou od uvedené firmy    

        souhlasilo 5  zastupitelů. Bezprostředně před zahájením realizace byla vyměněna část  

        nefunkční veřejné kanalizace v tělese opravované vozovky. 

 

     -  p. Radosta vznesl dotaz na opravu pomníku obětí světových válek 

     -  p. Kašparová a Ing. Havelda oznamují, že je nefunkční místní rozhlas. 

     -  p. Kašparová žádá posekání trávy mezi domy čp. 100 a čp. 96. 

 

 

  Jednání bylo ukončeno ve  20.00 hodin 

 
   Zapsal:   Ing. František David 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

 

 

 

 

 

 

 

 


