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Obec Sviny Čj. 6/2011 

 

   

Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 30. 8. 2011 od 18 hodin. 

 

 

Přítomni:     Ing. František David, Milan Brož, Ing. Josef Sládek, Václav Stropek, Anna 

Boubelíková, Ing. Martin Havelda. 

 

 Omluveni: Ing. Josef Pavlečka 

   

 Hosté :   -- 

                          

  Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Projednání a schválení programu 

4. Kontrola usnesení minulého zasedání 

5. Prodej plynovodu společnosti E-ON  

6. Veřejné osvětlení Kunratice 

7. Smlouva o nájmu nebytových prostor 

8. Rozpočtová změna č. 3 

9. Záměr prodeje pozemku 

10. Dotazy, připomínky, podněty 

11. Závěr  

 

                        

1. Zahájení 

Pan starosta přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Martin Havelda a pan Václav Stropek. 

Pro:6  Proti:0   Zdržel se:0  Nepřítomen:1 

Usnesení č. 1/6/2011 

ZO schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Martina Haveldu a pana Václava Stropka. 

 

3. Projednání a schválení programu 

 Pro:6  Proti:0   zdržel se:0  Nepřítomen:1 

 Usnesení č. 2/6/2011 

 ZO schvaluje navržený program jednání. 

 

4. Kontrola usnesení minulého zasedání 

 Pan starosta seznámil ZO s konečnou cenou akci ZTV Pazderna-Munice. Konečná 

 celková cena včetně DPH činí 3.983.646,-. Faktura za tuto akci je splatná 31. 12. 2011. 

  Pro:6  Proti:0  Zdržel se:0   Nepřítomen: 1 

 Usnesení č. 3/6/2011 

 ZO schvaluje konečnou celkovou cenu za akci ZTV Pazderna-Munice ve výši 

 3.983.646,00 včetně DPH, se splatností do 31. 12. 2011. 
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5. Prodej plynovodu společnosti E-ON  

 Protože obec obdržela dotaci na pořízení plynovodu, nebylo možno plynovod prodat 

 v období minimálně deseti let. Odblokování plynu – nutno schválit zastupitelstvem.  

 Hlasování – dodatek č. 2 ke smlouvě č. 08150121 o poskytnutí podpory SFŽP ČR – 

 změna uvedené smlouvy ve znění dodatku č. 1, 23. 3. 2004.  

 1/ lhůta pro převod vlastnictví, uvedená v bodu 16 se mění na 5 let. 

 2/  konstatuje se, že pětiletá lhůta od ukončení akce uplynula v 089/2007 (od uvedení 

 díla do trvalého provozu v 01/2008). 

 3/ ostatní ustanovení smlouvy se nemění 

 4/ tento dodatek bude vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má 

 platnost originálu, každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.  

 Pro:6   Proti:0   Zdržel se: 0  Nepřítomen:1  

 

 Usnesení č. 4/6/2011 

 ZO schvaluje: 

 1/ lhůta pro převod vlastnictví, uvedená v bodu 16 se mění na 5 let. 

 2/  konstatuje se, že pětiletá lhůta od ukončení akce uplynula v 089/2007 (od uvedení 

 díla do trvalého provozu v 01/2008). 

 3/ ostatní ustanovení smlouvy se nemění 

 4/ tento dodatek bude vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má 

 platnost originálu, každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.  

 

6. Veřejné osvětlení Kundratice 

 Výměna jedné rozbité zářivky poblíž nemovitosti č. p. 4. 

 ZO navrhlo provedení výměny zářivky včetně výkopových prací, položení kabelu 

 a připojení k elektrické síti pověřit fi Dukát Řípec.   

 

7. Smlouva o nájmu nebytových prostor 

 Firma ZSD Dynín skončila s provozováním zdejšího obchodu k 31. 7. 2011. 

 Od 1. 8. 2011 byla uzavřena smlouva s paní Miroslavou Kostkovou. ZO navrhuje  roční 

 nájem ve výši 6.000,00 Kč.  

 Pro:6   Proti:0   Zdržel se:0  Nepřítomen:1 

 Usnesení č. 5/6/2011 

 ZO souhlasí s pronájmem místního obchodu paní Miroslavou Kostkovou, Sviny č. 82. 

 Roční pronájem bude činit 6.000,00 za rok.  

 

8. Rozpočtová změna č. 3  

 Paní Anna Boubelíková informovala o rozpočtové změně č. 3, viz příloha.  

 Pro:6   Proti:0   Zdržel se:0  Nepřítomen:1 

 Usnesení č. 6/6/2011 

 ZO souhlasí s rozpočtovou změnou č. 3, viz příloha 

 

9. Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce 

   

 Hlasování – p. č. 1809/10 

 Pro:6   Proti:0   Zdržel se:0  Nepřítomen:1 

 Usnesení č. 7/6/2011 

 ZO schvaluje záměr prodeje stavebního pozemku v k.ú. Sviny, p. č. 1809/10 o celkové 

 výměře cca 1108 m2 za cenu 300,00 Kč za m2.   
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10. Dotazy, připomínky, podněty  

 Pan starosta informoval o potřebě opravy kamery u sběrného dvora. Dále Ing. Martin 

 Havelda informoval nutnosti opravy prasklin na silnici v Kunraticích.  

 Pro:6  Proti:0   Zdržel se:0   Nepřítomen:1 

 Usnesení č. 8/6/2011 

 ZO schvaluje opravu kamery u sběrného dvora a opravu trhlin na místní komunikaci 

 v obci Kunratice.  

 

 11.   Závěr 

 

 

 Pan starosta ukončil zasedání ve 20.30 hod.  

 

 

 Zapsala: Věra Hrušková    Ověřil: Ing. Martin Havelda 

         Václav Stropek 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


