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Obec Sviny Čj. 1/2015 
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 20. 1. 2015 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, Anna Boubelíková, Ing. Martin Havelda, 

Jan Růžička, Václav Musil, Radek Polák 

 

 Omluveni:   

 

  Program jednání: 

 1.    Zahájení 

 2.    Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

 3.    Projednání a schválení programu jednání 

4.    Rodáci 2015  

5.    Oprava hráze vodní plochy, kaple Kundratice 

         6.    Bioodpad 

         7.    SDH zásahová jednotka  

 8.    Rozpočtové změny 

         9.    Smlouva- oprava hráze rybníka 

       10.    Podněty, připomínky   

       11.    Závěr  

 

1. Zahájení 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18.00 hodin. 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 

Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Ing. Martin Havelda a p. Radek Polák, zapisovatelkou 

Věra Hrušková. 

Pro:7  Proti:0  Zdržel se:0  Nepřítomen:0 

Usnesení č. 1/1/2015 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ing. Martin Havelda a p. Radek Polák, zapisovatelkou Věra 

Hrušková. 

 

3. Projednání a schválení programu jednání 

K uvedenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Pro:7  Proti:0  Zdržel se:0  Nepřítomen:0  

Usnesení 2/1/2015 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

4. Rodáci 2015 

ZO projednalo úpravy a údržbu budov ve vlastnictví obce včetně veřejného prostranství, 

v souvislosti se setkáním rodáků, které se uskuteční v sobotu 13. 6. 2015. Je nutné částečně 

opravit fasádu budovy mateřské školy, fasádu kaple, provést opravu nátěru dveří kaple, 

opravu fasády místního pohostinství a obecního úřadu. Dále je nutno nabílit autobusovou 

čekárnu. ZO navrhuje pověřit výše uvedenou udržovací práci místním občanům, p. Petrovi 

Trnkovi a Františkovi Radostovi. Pořízením fotodokumentace obce a pořízením 

fotodokumentace vlastní akce byl navržen pan Antonín Mašek. Místní hasiči zajistí 

předvádění hasicí techniky. Kronikářka paní Marie Davidová zajistí k nahlédnutí kroniku 



2 

 

obce a výstavu historie obce na fotografiích. Ing. Pavla Slípková zajistí v dílně paní 

Radostové upomínkové předměty.    

Starosta obce byl pověřen oslovit firmu, která provede výměnu zástěny v sále místního 

pohostinství.  

ZO navrhuje zakoupit zvukovou aparaturu.   

 

5. Oprava hráze vodní plochy, kaple Kundratice 

ZO projednalo dokončovací práce na návesním rybníku. Rybník bude opraven do konce ledna 

2015. Výrobou betonových schodů do rybníka byl pověřen pan Josef  Hajíč. Výpusť dodá fi 

HB Beton J. Hradec do 27. 1. 2015.     

V letošním roce proběhne druhá etapa opravy kaple v Kundraticích – odbor výstavby 

a památkové péče MěÚ Soběslav připraví návrh kazetových dveří a závazné stanovisko 

pro výměnu dveří a oken.        

 

6. Bioodpad 

ZO se seznámilo s dopisem, který informoval o legislativních změnách v souvislosti 

se sběrem bioodpadu. Na sběrné místo v obci bude přistaven kontejner, kde bude 

shromažďován bioodpad a bude periodicky odvážen. Sběrné místo bude vedle místní 

komunikace ve směru na Dolní Bukovsko, poblíž kontejneru na kovový odpad.    

Starosta obce oslovil p. Kohela ve věci poražení 3 bříz v prostoru poblíž sběrného místa na 

bioodpad.    

Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0   Nepřítomen: 0 

Usnesení 3/1/2015 

ZO schvaluje umístění kontejneru a svoz bioodpadu.   

     

7. SDH zásahová jednotka  
Starosta obce seznámil ZO s plánem školení a výcviku místní zásahové jednotky. Dále ZO 

projednalo zařazení nových členů SDH do zásahové jednotky.  

Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0   Nepřítomen: 0 

Usnesení 4/1/2015 

ZO souhlasí s plánem školení a výcviku místní zásahové jednotky a zařazením nových členů. 

A to pana Petra Brože ml., pana Martina Fišera, a pana Františka Slípku ml. 

 

8. Rozpočtové změny 

Paní Anna Boubelíková shrnula a probrala jednotlivé rozpočtové změny za rok 2014. 

Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0   Nepřítomen: 0 

Usnesení 5/1/2015 

ZO schvaluje rozpočtové změny za rok 2014.  

 

9.   Smlouva – oprava hráze rybníka   

Starosta obce informoval ZO o uzavření smlouvy na opravu hráze návesního rybníka s firmou 

sdružení Jaroslav Petřička dne 5. 1.2015 na základě usnesení ZO 5/7/2014 ze dne 16. 12.2014. 

Celková cena díla bude činit 375 100 Kč.  

 

10. Podněty, připomínky 

Ing. Slípková informovala o situaci v místní MŠ. V současnosti probíhají chřipkové 

prázdniny. ZO není informováno o obsazení nové učitelky MŠ na trvalý pracovní poměr.   

Starosta obce informoval o kácení dřevin na Svodnici – nyní je v kompetenci Úřadu pro 

zastupování státu v Táboře.  
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Ing. Martin Havelda navrhuje porazit lípu v Kundraticích, která je shnilá a zasahuje do drátů 

elektrického vedení.   

Ing. Pavla Slípková informovala o nových webových stránkách obce, které zajistí fi VT Kozel 

z Veselí n. Luž. Jednorázový poplatek za zřízení stránek činí 3.000,00 Kč. Aktualizaci 

webových stránek bude zajišťovat Ing. Pavla Slípková. Pan Radek Polák vznesl dotaz ohledně 

veřejného osvětlení v Kundraticích.    

Pro:7  Proti:0  Zdržel se:0   Nepřítomen: 0 

Usnesení 6/1/2015 

ZO schvaluje vypracování nových webových stránek obce Sviny fi VT Kozel za cenu 

3.000,00 Kč. Aktualizací nových webových stránek je pověřena Ing. Pavla Slípková.  

 

10. Závěr 

  

Starosta obce ukončil zasedání v 19.45 hod.  

  

ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Havelda, p. Radek Polák                                                                

 

             zapsala: Věra Hrušková                 

                                                                         

                                                                          

Pozn.: V souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. je zveřejněn zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny v upravené podobě, plné znění zápisu je k dispozici na 

obecním úřadě.  

 

 


