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Obec Sviny Čj. 7 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 9. 7. 2010 

 

 

 

 

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

                       Ing. Martin Havelda, Jan Radosta 

 

Omluveni:   David František   

  

Hosté:          Jiří Hajič, Ing. Josef Sládek 

      

                          

                          Jednání Zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin,       

                      přivítal přítomné a představil následující program jednání.                    

                        

 

 

           Navrženi ověřovatelé zápisu, Jan Radosta, p. Věra Hrušková 

     Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu 

     Přítomno 6, pro 6, proti 0 zdržel se 0 

     Usnesení č. 1/7 2010        

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

     Hruškovou. Zapsáním je pověřen Ing. František David. 

 

 

1.   Projekt hřiště 

2.   Výběrové řízení - vodovod 

3.    Různé 

 

   

      Starosta obce Milan Brož požádal p. Ing. Sládka, tajemníka sportovního klubu Sviny, aby 

seznámil přítomné zastupitele s projektem hřiště a výstavbou kabin pro hráče. Stavba je pojata 

jako víceúčelové zařízení, které bude sloužit také dětem MŠ, SDH a pro akce ve veřejném 

zájmu. Projektant odhaduje cenu stavby na 1 800 000 Kč - 2 200 000 Kč, cena za vyhotovení 

projektu včetně činností spojených s vydáním stavebního povolení 150 000 Kč. Dále p. Ing. 

Sládek informoval ZO o průběhu jednání s projektantem, který původně odhadoval cenu 

stavby na cca 5 000 000 Kč a vyhotovení projektu na 260 000 Kč. Snížení ceny bylo 

dosaženo zmenšením stavby, vyjmutím zvláštní příjezdové komunikace a vyjmutím točny pro 

autobus z projektu. ZO také projednalo připojení stavby na vodovod, kanalizaci a el. energii. 

 

Hlasování, projekt hřiště 

 

Přítomno 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0 
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Usnesení č.2/7 2010 ZO schvaluje projekt na výstavbu hřiště. Cena stavby 1 800 000 – 

2 200 000 Kč, cena za vyhotovení projektu 150 000 Kč, ukončení projekční činnosti vydáním 

stavebního povolení do 15. 10. 2010, vedení sítí (vodovod, kanalizace, el. energie) podle 

návrhu projektanta, mimo prostory sousedícího bytového domu čp. 59. S projektantem bude 

uzavřena písemná smlouva.  

 

 

2.           Výběrové řízení - vodovod 

  

     Dne 13. 7. 2010 bude vyhlášeno výběrové řízení na výstavbu vodovodu v Municích a   

 výstavbu vodovodu a kanalizace v Pazderně. Starosta zajistí od projektanta všechny 

 podklady pro řízení. 

 

 

3.              Různé 

  

 -  pohlednice obce budou prodávány za 5 Kč, zakoupení je možné v místní prodejně,   

       místním pohostinství a informačním centru ve Veselí nad Lužnicí. 

 

 - keramické upomínkové předměty pro rodáky z keramické dílny Kočků – obec odkoupila    

      190 ks za 75 Kč/ks. 

  

 

 

      

  Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin 

 
   Zapsal:   Ing. František David 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

 

 

 

 


