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Obec Sviny Čj. 9/2011 
 

   

Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 29.11.2011  od 18 hodin. 

 

 

Přítomni:     Ing. František David, Ing. Josef Pavlečka, Ing. Josef Sládek, Václav Stropek, 

Anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda.  

 

Omluven: p. Milan Brož 

  

                           
  Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Projednání a schválení programu 

4. Kontrola usnesení minulého zasedání 

5. Návrh rozpočtu na r. 2012, návrh rozpočtového výhledu 

6. Oprava místního pohostinství  

7. Prodej pozemku ve vlastnictví obce  

8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu                  

9. Místní knihovna 

10. Obecní les (prodej palivového dřeva), výsadba dřevin (park) 

11. Příspěvek na ČOV, smlouvy 

12. Vánoční koledování (příspěvek) 

13. Dotazy, připomínky, podněty, 

14. Závěr 

 

1. Zahájení 

Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. František David. 

  

2. Volba ověřovatelů zápisu 

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

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

Usnesení č. 1/9/2011 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ing. Martin Havelda a p. Václav Stropek.  

 

3. Projednání a schválení programu 

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

Usnesení č. 2/9/2011 

ZO schvaluje navržený program jednání. 

 

4. Kontrola usnesení minulého zasedání    

Starosta seznámil členy zastupitelstva s cenami jednotlivých investic, provedených v minulém 

měsíci - zářivka 20.061 Kč, silnice 29.743 Kč, okno schodiště pohostinství asi 11.722,00 Kč. 

Dále pan starosta informoval ohledně pozemkové úpravy Sviny a Kundratice  - rozpočtovaná 

cena činí 7,5 mil. Kč, přičemž cenové nabídky jsou přibližně poloviční. Výběrového řízení se 

účastní 8 firem. Pozemkové úpravy by měly být prakticky zahájeny v únoru 2012.  
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Na základě usnesení č. 8/8/2011 z minulého zasedání byla připravena smlouva na dobudování 

místního rozhlasu s firmou Tewiko Systéms Liberec, s.r.o. – rozpočet 248.000,00 bez daně. 

Na tuto akci bude dotace z POV. Předmětem nabídky je bezdrátový rozhlas, který bude 

kompatibilní se stávajícím rozhlasem, nově se bude rozhlas instalovat do třech nových lokalit.  

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2012, návrh rozpočtového výhledu 

Paní Anna Boubelíková vyzvala členy zastupitelstva, aby se vyjadřovali k jednotlivým 

položkám rozpočtu na rok 2012. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 3.804 tis. Kč, výdaje 

4.318 tis. Kč, rozpočtový schodek 514 tis. Kč. V rámci návrhu rozpočtu byla řešena cena za 

odpad a za vodu. Cena za odpad je navržena ve výši 400,00 Kč za osobu. Cena za vodu se 

bude řešit v červnu 2012. Dále byla diskutována cena nájmu za obecní pozemky o výměře 

39,6 ha. Navržena výše nájemného na rok 2012: 1.500,00 Kč/ha.     

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

Usnesení č. 3/9/2011 

ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012 takto: příjmy 3.804 tis. Kč, výdaje 4.318 tis. Kč, 

schodek 514 tis. Kč.  ZO stanoví cenu za odpad 2012 ve výši 400,00 za osobu. Cena za vodu 

se k 1. 1. 2012 nemění. Nájemné za zemědělské pozemky na rok 2012: 1.500,00 Kč/ha.  

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2011  o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

(změna sazby poplatku z 300 Kč na 400 Kč). 

ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu na rok 2013 a 2014 Příjmy: 3.804.00 tis. Kč, 

výdaje 4.318 tis. Kč, schodek 514 tis. Kč.  

  

 

6. Oprava místního pohostinství  

Starosta obce oslovil projektanta, který navrhne dispoziční řešení pohostinství. Sál a předsálí 

zatím rekonstruován nebude. Proběhne pouze rekonstrukce výčepu, kuchyně, chodby 

a sociálního zařízení. Zahájení rekonstrukce je plánováno na měsíc únor 2012.    

 

 

7. Prodej pozemku ve vlastnictví obce 

ZO souhlasí s prodejem pozemku Mgr. Františku Nestávalovi, A. Jiráska 402, Veselí nad 

Lužnicí, 391 81. P. č. 1780/14 dle geometrického plánu č. 200-77/2011 o výměře 39m
2 

za 

cenu 120,00 Kč/m2.     

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

Usnesení č. 4/9/2011 

ZO souhlasí s prodejem pozemku Mgr. Františku Nestávalovi. P.č. 1780/14 dle 

geometrického plánu č. 200-77/2011 o výměře 39m2 za cenu 120,00Kč/m2.  

 

 

8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

ZO navrhuje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s panem Mgr. Františkem 

Nestávalem na kanalizační řád umístěný na pozemku pana Mgr. Františka Nestávala, p. č. 

1780/14. 

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

Usnesení č. 5/9/2011 

ZO souhlasí se zřízením práva odpovídajícímu věcnému břemenu na pozemku p. č. 1780/14 

ve vlastnictví pana Mgr. Františka Nestávala. 
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9. Místní knihovna 

Paní Marie Boubelíková skončila s provozováním místní knihovny. ZO hledá knihovníka.  

 

10. Obecní les (prodej palivového dřeva), výsadba dřevin (park) 

Starosta obce navrhl, aby si místní občané mohli vytěžit dřevo v obecním lese (jedná se 

o prořezávku, vyčištění lesa). Cena byla stanovena částkou 50,-/m
3
. Zájemci se domluví 

s panem Josefem Hajičem. 

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

Usnesení č. 6/9/2011 

ZO souhlasí s částkou za vytěžené dřevo v obecním lese za cenu 50,-/m
3
.  

   

11. Příspěvek na ČOV, smlouvy 

ZO navrhlo příspěvek od jednotlivých stavebníků na lokální  ČOV ve výši 50.000,- Kč. 

Po právní stránce bude zpracovávat Mgr. Drahomíra Jindrová.  

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

Usnesení č. 7/9/2011 

ZO souhlasí s podmínkou připojení na blokovou ČOV v lokalitě Munice finanční spoluúčasti 

ve výši 50.000,00 Kč. Uvedená podmínka se vztahuje na každého žadatele, který požádá 

o připojení ke kanalizační síti v lokalitě Munice (nová zástavba – připojení na blokovou 

ČOV).  Po právní stránce bude zpracovávat Mgr. Drahomíra Jindrová.  

 

12. Vánoční koledování (příspěvek) 

Vánoční koledování u vánočního stromu na návsi proběhne 23. 12. 2011. Finanční příspěvek 

je navržen ve výši do 5.000,00Kč 

Usnesení 8/9/2011 

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

ZO souhlasí s finančním příspěvkem na vánoční koledování ve výši do 5.000,-Kč. 

 

13. Dotazy, připomínky, podněty 

DSO Veselsko – starosta informoval zastupitele o převodu majetku (tj. lavičky, informační 

tabule), které obec obdržela, do majetku obce Sviny.  Dále byla řešena rekonstrukce pergoly 

u místního pohostinství – možnost využití projektu p. Jaroslava Kašpara.  

Paní Anna Boubelíková seznámila zastupitele s neplatiči a výší pohledávek. ZO pověřuje paní 

Annu Boubelíkovou, aby učinila úřední kroky ohledně vymáhání pohledávek. 

 

 

14. Závěr 

Pan starosta ukončil zasedání ve 21 hodin.  

 

 

 

 

Zapsala: Věra Hrušková    Ověřil: Ing. Martin Havelda 

         Václav Stropek 

 

 

 

           

                                                                                   Starosta : 

 


