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Obec Sviny Čj. 2/2015 
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 3. 3. 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.    Sál místního pohostinství – výměna zástěny, nákup aparatury 

         6.    Trvalý zábor most Kundratice  

         7.    Smlouva – vodní plocha Cihelna 

 8.    Podněty, připomínky 

         9.    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. 1/2/2015 

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 2/2/2015 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

4. Rodáci 2015 

ZO projednalo návrh programu na setkání rodáků v červnu 2015. Začátek prezentace 

od 11,00 hodin, přivítání rodáků a proslov starosty od 12,30 hod., společný oběd od 13,00 

hodin. Od 14,00 hod. vystoupí soubor Javoráček a poté program hasičů. Dále bude následovat 

kladení věnců k pomníku padlých a vystoupení kapely na návsi. Mše svatá od 16.00 hod. 

Večeře od 18,00 hod. Předpokládaný příspěvek od pozvaných 300,00 Kč. Ing. Slípková 

navrhuje upéct prase pod pergolou. Fotbalisté budou osloveni, zda budou mít zájem sehrát 

utkání na místním novém hřišti. Je možno zorganizovat i tenisové utkání.  Hřiště bude 

k dispozici k prohlídce. Pan Antonín Mašek ve spolupráci s Ing. Pavlou Slípkovou zhotoví 

fotoprezentaci obce, která bude promítána v sále. Pan Jaroslav Srnec bude osloven ve věci 

fotodokumentace. Dále je třeba vyřešit otázku parkování.       
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5. Sál místního pohostinství – výměna zástěny, nákup aparatury 

ZO projednalo opravu sálu místního pohostinství. Do setkání rodáků je potřeba sál vybílit 

a vyměnit zástěnu. Starosta obce informoval o cenové nabídce fi Jana Janů, s.r.o., Tábor, která 

instaluje novou zástěnu za cenu 48.757,00 Kč včetně DPH. Dále starosta obce informoval 

o nabídce fi Art Music, J. Hradec týkající se nákupu aparatury za cenu cca 25.000,- Kč.  

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

Usnesení č. 3/2/2015 

ZO souhlasí s vybílením sálu a nákupem a instalací zástěny za cenu 48.757,00 Kč vč. DPH 

a s nákupem aparatury za cenu cca 25.000,00 Kč vč. DPH. 

 

     

6. Trvalý zábor most Kundratice  
ZO projednalo opravu mostu Kundratice. SÚS Jč. kraje oznámila obci Sviny záměr 

rekonstrukce mostu ev. č. 14717 – 1 Kundratice. Žádá ZO Sviny o kladné stanovisko 

k darování části pozemků ve vlastnictví obce Sviny, nezbytně nutných ke  stavbě mostu. 

Jedná se předběžně o tyto pozemky: KN 209/2 – zábor 24 m2, KN 28/1 – zábor 35 m2, KN 

464/2 – zábor 6 m2.  

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

Usnesení 4/2/2015 

ZO souhlasí s darováním pozemků nutných k provedení rekonstrukce mostu ev. Č. 14717 1 

Kundratice Jč. kraji. Předběžný zábor se týká části těchto pozemků: KN 209/2 – zábor 24 m2, 

KN 28/1 – zábor 35 m2, KN 464/2 – zábor 6 m2.  

  

 

7. Smlouva – vodní plocha Cihelna 

ZO projednalo nabídku týkající se bezúplatného pronájmu vodní plochy Cihelna. Nabídku 

zaslali společně p. Jiří Růžička, Petr Salač a p. Jiří Veselý ml.  

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

Usnesení 5/2/2015 

ZO schvaluje společný bezúplatný pronájem vodní plochy Cihelny p. Jiřímu Růžičkovi, 

p. Petru Salačovi a p. Jiřímu Veselému na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 

Podmínky pronájmu byly zveřejněny na úřední desce obce.    

 

8. Podněty, připomínky 

Ing. František David informoval o nabídce divadla Bolka Polívky. 14. 3. 2015 bude uspořádán 

dětský karneval. ZO navrhuje příspěvek na tuto akci 2.000,-.  

Paní Lukuczová požaduje umístit zářivku do Kundratic poblíž nemovitosti č. p. 19.  

Starosta obce informoval o obsazení učitelek v místní MŠ.  

V obci bude instalován l kontejrner na bioodpad, který bude zdarma, vyvážen bude dle 

potřeby. Cena za odvoz bude 30,-Kč za km. ZO zahájení svozu bioodpadu zveřejní.  

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

Usnesení 6/2/2015 

ZO schvaluje příspěvek 2.000,00 na dětský karneval a instalaci zářivky do Kundratic poblíž 

nemovitosti č. p. 19. Dále ZO schvaluje celonoční provoz veřejného osvětlení v obci 

Kundratice.  

 

9. Závěr 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20.00 hod.  
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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.  

 

 

 

 

  


