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Obec Sviny Čj. 9 

 

   

Zápis 

 

                   ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 30. 9. 2010 

 

 

 

 

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

                      Anna Kašparová, Ing. Martin Havelda,  

 

Omluveni:   Jan Radosta, Věra Hrušková 

  

Hosté:           Ing. Sedláček     

           
                          Jednání Zastupitelstva obce Sviny zahájil pan starosta v 18.00 hodin,       

                      přivítal přítomné a představil následující program jednání.                    

                        

   

    1.          Výběrové řízení vodovod 

    2.           Rozpočtová změna č. 2 

          

           Navrženi ověřovatelé zápisu, Ing. M. Havelda, p. A. Kašparová 

     Hlasování, návrh programu jednání, ověřovatelé zápisu 

     Přítomno 5, pro 5, proti 0 zdržel se 0 

     Usnesení č. 1/9 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 

 

      Projektant, p. Ing. Sedláček, projednal se ZO některé části projektu na vybudování 

vodovodu a kanalizace v lokalitách Munice, Pazderna. Hloubka uložení kanalizace 

v Lokalitě Munice je projektována v závislosti na hloubce projektovaného podkladu 

místní komunikace a některé části kanalizačního potrubí budou uloženy v hloubce 

přesahující 2m, což výrazně stavbu prodraží. Kanalizace v obou lokalitách nemá 

projektovanou blokovou čističku, projektant podle zadání projektu směřoval projekt    

k centrální čistírně, kterou však vzhledem finančním nákladům neni možné realizovat. 

Domy v uvedených lokalitách jsou zatím projektovány na jímky, které se musí vyvážet. 

Individuální domovní čističky vodoprávní úřad nepovolil. 

ZO pověřilo p. starostu k jednání s projektantem místní obslužné komunikace o možnosti 

zmenšení hloubky podkladu tělesa komunikace a tím umožnit umístění kanalizačního 

potrubí do menší hloubky. 

ZO pověřilo p. Ing. Davida k jednání na vodoprávním úřadě o možnosti povolení 

individuálních čistíren.  

ZO pověřilo p. starostu ke svolání dalšího mimořádnému zasedání.  
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2.                Rozpočtová změna č. 3 

 

       Hlasování, rozpočtová změna č. 3 

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

       Usnesení č. 2/9 2010 

       ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 

 

 

  Jednání bylo ukončeno ve  20.00 hodin 

 
 

 

   Zapsal:   Ing. František David 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu:                               Starosta: 

 

 

 

 

 

 

 

 


