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Obec Sviny Čj. 8 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 9. 2010 

 

 

 

 

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

                      Anna Kašparová, Ing. Martin Havelda,  

 

Omluveni:   Jan Radosta 

  

Hosté:           

           
                          Jednání Zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin,       

                      přivítal přítomné a představil následující program jednání.                    

                        

   

1. Výběrové řízení vodovod a kanalizace 

2. Stav prací výstavba Munice a Pazderna 

3. Místní obslužná komunikace k Dorotce  

4. Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce 

5.   Prodej pozemku ve vlastnictví obce       

6.   Různé           

 

          Navrženi ověřovatelé zápisu, p. Ing. M. Havelda, p. Věra Hrušková. 

     Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu 

     Přítomno 6, pro 6, proti 0 zdržel se 0 

     Usnesení č. 1/8 2010        

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

     Hruškovou. Zapsáním je pověřen Ing. František David 

  

 

1.          Výběrové řízení – vodovod,kanalizace 

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 20. 6. 2010 rozhodlo zahájit výběrové řízení 

      na zhotovitele výstavby vodovodu a kanalizace v lokalitě Munice a Pazderna.     

Podklady byly připraveny, ale vzhledem k předpokládané ceně díla a neúspěšnosti obce  

v získání dotace, je nutné projednat způsob financování.      

       Po dnešním projednání ZO přepokládá výběrové řízení vyhlásit po další schůzi, které 

se zúčastní projektant Ing. Sedláček a upřesní vypracované plány a rozpočty. Poté 

zastupitelstvo rozhodne, na kterou část se výběrové řízení vyhlásí a z čeho se bude 

financovat stavba. Další schůze se uskuteční 30. 9. 2010 od 18.00 hod. 
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2.            Stav prací výstavba Munice a Pazderna 

                                                             

      El. rozvod je před dokončením v obou lokalitách, zbývá postavit sloupy veřejného 

osvětlení. P. starosta dojedná s geodetem zaměření výšky ukotvení sloupů a poté budou 

sloupy postaveny. 

    

    

3.           Místní obslužná komunikace k Dorotce   

 

Pan Ing. Bartoška zaměřuje místní obslužnou komunikace k Dorotce, aby byl možný     

       bezúplatný převod pozemků v místě výše uvedené komunikace od Pozemkového fondu     

       na obec.  

      Hlasování, dopracování geodetického zaměření v místě místní obslužné komunikace     

      k Dorotce a bezúplatný převod pozemků pod tělesem komunikace od PFČR 

      Přítomno 6, pro 5, zdržel se 1, proti 0 

      Usnesení č.2/8 2010 

      ZO schvaluje dopracování geodetického zaměření v místě místní obslužné komunikace     

      k Dorotce a bezúplatný převod pozemků pod tělesem komunikace od PFČR. 

 

 

4.      Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce 

 

Hlasování, záměr prodeje pozemku v k.ú. Sviny ve vlastnictví obce Sviny 

par. č. 38/18 

Přítomno 6, pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č.3/8  02010  

ZO schvaluje  záměr prodeje pozemku v k.ú. Sviny  p.č. 38/18   

 

 

5.      Prodej pozemku ve vlastnictví obce 

 

Hlasování, prodej pozemku v k.ú. Sviny, ve vlastnictví obce Sviny, par. č.1252/78 

      p. Ing. Pavlu Kodatovi. Pozemek se nachází v lokalitě Pazderna (nová zástavba RD), 

      Ing. Pavel Kodat požádal o prodej z důvodu vybudování vjezdu na svoji stavební   

      parcelu. 

Přítomno 6. pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usensení č.4/8 2010 

      ZO schvaluje prodej pozemku v KÚ Sviny, p. č. 1252/78 o výměře 23 m2,   

      p. Ing. Pavlu Kodatovi, bytem Sviny čp. 26, za 120 Kč/m2.   

Záměr prodeje uvedeného pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce obce. 

 

6.      Různé 

 

- manželé Kašparovi, Sviny 100 žádají o směnu pozemku – rovnání pozemku podél své 

parcely u RD č. p 100 a dále manželé Kašparovi žádají o prodej pozemku v k. ú Sviny 

par. č. 38/19. ZO provede místní šetření. 

 

- žádost manželů Maškových, Sviny 76 o odkup pozemku v k. ú Sviny par. č.38/18  

 

      - Źádost MS Zlatá stoka - myslivecké sdružení „ Zlatá stoka“ žádá o povolení vybudování          
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      lehké, stavby pro odchov bažantů na západním okraji obce (pozemek p. č. 746/1 bývalá     

     drubežárna). Uvedený pozemek je mysliveckému sdružení v současné době    

     pronajímán. Žádost o povolení stavby byla ZO projednána 15.3.2010 a dotčené území bylo  

      zařazeno do změny ÚP obce č.2,  která nabyla účinnosti v únoru 2010.   

 

      Hlasování, vybudování lehké stavby pro odchov bažantů na par. č. 746/1 v k.ú Sviny ve     

      vlastnictví obce Sviny.    

      Přítomno 6. pro 6, proti 0, zdržel se 0  

      Usnesení č.5/8.2010 

      ZO schvaluje žádost MS „ Zlatá stoka „ o vybudování lehké stavby pro odchov bažantů     

      na par. č. 746/1 v k.ú Sviny ve vlastnictví obce Sviny.    

 

 

      - P. Jaroslav Dukát požádal o náhradu pozemku za pozemek, který užíval na okraji obec.    

      hřiště a na kterém se bude realizovat dostavba hřiště.  Ing. David navrhl, aby každý SHR,     

      který má v pronájmu půdu od obce v příslušném k.ú. se vzdal poměrné části pronajaté     

      plochy. Starosta obce požádá tajemníka SK o jednání s p. Dukátem.  

 

 

 

  Jednání bylo ukončeno ve  20.00 hodin 

 
   Zapsal:   Ing. František David 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

 

 

 

 

 

 

 

 


