
 Obec Sviny Čj.9 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.10.2009 

 

 

 

 

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

                            Ing. Martin Havelda, Jan Radosta, Anna Kašparová 

 

Hosté :               Anna Boubelíková                     

 

     

                            

                                Jednání Zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin,       

                          přivítal přítomné a  představil následující program jednání.                    

                        

              

  1.   kontrola hospodaření 

  2.   nákup parcely č. 665/3 (pozemek pod skládkou) 

  3.   parcely - výstavba Pazderna, Munice 

  4.   prodej pozemků 

  5.   schválení rozdělení zůstatku hospodaření MŠ za rok 2008 

  6.   vítání občánků 

  7.   převod pozemku pod místní komunikací od PF ČR  

  8.   rozpočtová opatření 

  9.   různé 

   

 

     Navrženi ověřovatelé zápisu – p.Ing. Martin Havelda, p.Věra Hrušková 

Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu 

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

Usnesení   1/ 9  2009      

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

Věru Hruškovou. Zapsáním byl pověřen Ing. František David.    

  

 

1.           Kontrola hospodaření 

 

        Dílčí přezkoumávání hospodaření obce bylo provedeno pracovníkem ekonomického 

    odboru KÚ JK na základě zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních       

    samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 
                                                                   

    Byly zjištěny chyby a nedostatky , které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 

    odst.3 zákona č.420/2004 Sb., pod písm.c). Byly zjištěny dva drobné nedostatky spočívající 

    v neschválení rozdělení zůstatku hospodaření MŠ za rok 2008 a neupomínání nedoplatku 

    za prodej pozemku. 

 



 

 2.           Nákup parcely č. 665/3 (pozemek pod skládkou) 

 

        Úřad pro zastupování státu stanovil cenu pozemku pod skládkou  na 284 220,- Kč.      

   Zastupitelstvo nákup pozemku za tuto cenu neschválilo. Starosta bude jednat o nákupu      

   menší části uvedeného pozemku, nebo o možnosti snížení ceny. 

 

 

 3.           Stavební parcely - výstavba Pazderna, Munice 

 

       V Pazderně bude budován rozvod el. energie ještě v tomto roce, společnost Elektroinvest 

    začne s výstavbou v týdnu od 19. 10.2009. Starosta obce byl pověřen dojednat posečení    

    staveniště. 

 

    

  4.           Prodej pozemků  

 

 Hlasování, prodej pozemku p.Jiřímu a Anně Kašparovým, bytem Sviny č.p.100, 

 stavební parcela v části Munice.     

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

 Usnesení č.2/9 2009 

 ZO schvaluje prodej stavební parcely p. Jiřímu a Anně  Kašparovým, bytem Sviny č.p. 100,              

 391 81. Stavební parcela o celkové výměře 1089m2 je zaměřena geom. plánem č.162-

1020/2007 a je tvořena z dílčích parcel v KÚ Sviny - pč. 1252/70-36m2,1252/72-   

 699m2,1252/73-5m2,1252/74-349m2.Parcely budou prodány za cenu 170 Kč/m2.  

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

18.1.2009. Záměr prodeje uvedených stavebních parcel byl řádně zveřejněn na úřední desce 

obce Sviny.  

     

 Hlasování, prodej pozemku  p.Tomáši Kodatovi, bytem Soběslav, Petra Voka 155/1  392 01, 

 stavební parcela v části Pazderna. 

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

 Usnesení č.3/9 2009 

 ZO schvaluje prodej stavební parcely p. Tomáši Kodatovi, bytem Soběslav, Petra Voka  

155/1, 392 01. Stavební parcela o celkové výměře 1026m2 je zaměřena geom. plánem č.162-

1020/2007 a je tvořena z dílčích parcel v KÚ Sviny - p.č.1252/64-734m2,1252/65-292m2.                

Parcely budou prodány za cenu 170 Kč/m2. Kupní smlouva bude obsahovat podmínky 

stanovené usnesením ZO č. 2/1 2009 ze dne 18.1.2009. Záměr prodeje uvedených stavebních 

parcel byl řádně zveřejněn na úřední desce obce Sviny  

 

 

5.         Schválení rozdělení zůstatku hospodaření MŠ za rok 2008  

 

Hlasování, převod zůstatku hospodaření MŠ do rezervního fondu 

Přítomno 7, pro 7, proti 0 zdržel se 0 

Usnesení č. 4/9 2009  

ZO schvaluje převod účetního zůstatku hospodaření MŠ Sviny, částku 34 763,73 Kč,  

  do rezervního fondu. 

 

 



 

6. Vítání občánků 

 

Vítání občánků je stanoveno na 29. 11. 2009. 

 

 

7.          Převod pozemku pod místní komunikací od PF ČR 

 

Hlasování, převod pozemku pod místní komunikací ke sběrnému dvoru a 

rybníku Dorotka od PF ČR. 

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

Usnesení č. 5/9 2009 

ZO schvaluje převod pozemku pod místní komunikací vedoucí ke sběrnému dvoru a 

rybníku Dorotka od Pozemkového fondu České republiky. Jednáním s PF ČR  pověřen 

starosta obce. 

 

 

8.         Rozpočtová opatření 

  

  Hlasování,  rozpočtová změna č.3      

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

  Usnesení č.6/9 2009 

  ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3, viz. příloha č.3 

 

 

  10.         Různé 

 

- členové zastupitelstva vyjádřili nespokojenost s umístěním posezení u čekárny Kundratice. 

- paní Kašparová byla seznámena s nákresem vedení kanalizace v zástavbě Munice.  

  Podle nákresu projektanta trasa kanalizace povede v tělese místní komunikace v nové     

  zástavbě Munice mezi domem č.p.74 a domem  č.p.1. 

 

  

 

 Jednání bylo ukončeno ve 20 hodin 

 
 Zapsal   Ing. František David 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                 Starosta. 

 

     

                                            

 

 

 

 


