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Obec Sviny Čj. 2/2013 
 

   

Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 22. 1. 2013 od 18 hodin. 

 

 

Přítomni: Ing. František David, Ing. Josef Pavlečka,, Ing. Martin Havelda, Ing. Josef Sládek, 

p. Václav Stropek, p. Anna Boubelíková, Milan Brož 

 

 Omluveni:  

  

                           
  Program jednání: 

1.    Zahájení 

2.    Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

3.    Projednání a schválení programu jednání 

4.    Nákup židlí do sálu – informace starosty 

5.    Platby za odběr vody- projednání neuhrazených plateb 

6.    Fotbalové hřiště 

7.    Oprava plochy před budovou obecního úřadu 

8.    Letní koncert dechové hudby „Blata se baví“ 

9.    Informace starosty – jednání se zástupci SPÚ ČR a Povodí Vltavy 

                                      -  rybníček Kundratice 

10.  Připomínky, podněty 

11.  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:7  Proti:0  Zdržel se:0  Nepřítomen:0 

Usnesení č. 1/2/2013 

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

 

3. Projednání a schválení programu 

    K uvedenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

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

   Usnesení 2/2/2013 

   Program byl schválen bez připomínek. 

     

4. Nákup židlí do sálu – informace starosty 

Starosta obce informoval ohledně nákupu 60 ks židlí do sálu místního pohostinství – židle 

budou nakoupeny během dubna 2013. Staré židle byly nabídnuty k dalšímu použití SK Sviny.  

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

Usnesení 3/2/2013: 

ZO souhlasí s nákupem 60 židlí a staré židle věnovat bezplatně SK Sviny.   

   



2 

 

5. Platby za odběr vody- projednání neuhrazených plateb 

Paní Anna Boubelíková informovala ohledně neuhrazené platby za vodu pana Katzera ve výši 

8.680,- Kč. Starosta obce navrhuje odpojit panu Katzerovi vodu. 

Dále paní Anna Boubelíková navrhuje odpis pohledávky za dřevo a pohledávky paní Vážné 

za vodu.  

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

Usnesení č. 4/2/2013  

ZO souhlasí s vypnutím vody panu Katzerovi.  

Usnesení č. 5/2/2013 

ZO souhlasí s odpisem pohledávky za dřevo ve výši ….. 

Usnesení č. 6/2/2013 

ZO souhlasí s odpisem pohledávky za vodu paní Vážné ve výši 1.211,- Kč.  

 

6. Fotbalové hřiště 

Starosta obce požádal pana Václava Stropka ohledně informace o stavu buněk na hřišti. Dle 

pana V. Stropka jsou hotové podlahy atd. Je vyčerpáno celkem 130.000,-. Navržený rozpočet 

nebude zřejmě dodržen, starosta obce navrhuje rozpočet navýšit na částku ….  

Dále starosta obce informoval ohledně výstavby sítí na hřišti. Co se týče chodníku, obec si 

toto provede  svépomocí.    

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

Usnesení 7/2/2013 

ZO souhlasí s navýšením rozpočtu buněk na hřišti a souhlasí s provedením inženýrských sítí a 

uvedením chodníku do původního stavu svépomocí.    

 

7. Opravy plochy před budovou obecního úřadu 

Starosta obce informoval ohledně nutnosti opravy plochy před obecním úřadem. Připadá 

v úvahu zámková dlažba nebo asfalt. Jedná se o plochu od kadeřnictví k Felixům.  

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

Usnesení 8/2/2013 

ZO souhlasí s instalací zámkové dlažby.  

    

8. Letní koncert dechové hudby „Blata se baví“ 

Starosta obce informoval ohledně koncertu „Blata se baví“. Pořadatel v Soběslavi požaduje 

příspěvek ve výši 10.000,-Kč za hodinu vystoupení. Proto starosta navrhuje opět pořádat 

vystoupení ve vlastní režii v limitu 8.000,- + občerstvení.  

  

9.  Informace starosty – jednání se zástupci SPÚ ČR a Povodí Vltavy 

                              - rybníček Kunratice 

Starosta obce informoval ohledně jednání SPÚ ČR ve věci stížnosti pana Jiřího Kašpara. SPÚ 

poskytlo odtokové výpočty v souvislosti se zkapacitněním potoka. Dle jejich vyjádření není 

nutno potok zkapacitnit, SPÚ ČR zajistí čištění potoka ve své režii.    

Dále starosta obce informoval ohledně dopisu pana Františka Nestávala z Kunratic.   

Starosta obce podal informaci, že ústně upozornil pana Jiřího Růžičku, aby zajistil bezpečnost 

objektu č. 1.  

 

10. Připomínky, podněty 

Pan Brož vznesl dotaz ohledně cesty k Dorotce.  

Starosta obce informoval ohledně potřeby nového čerpadla ve výši 22.000,-. 

Pan Václav Stropek vznesl dotaz ohledně výše příspěvku na pořádání dětského dne. ZO 

navrhuje příspěvek max. 5.000,- Kč.  
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Pro:7  Proti:0  Zdržel se:0  Nepřítomen:0 

Usnesení 9/2/2013 

ZO souhlasí s nákupem nového čerpadla. 

 

11. Závěr 

Starosta obce ukončil zasedání v 19,10 hodin.   

    

ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Havelda, Václav Stropek                                                                 

 

             zapsala: Věra Hrušková                  

                                                                         

                                                                          

 

 

 


