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Obec Sviny Čj. 3/2013 
 

   

Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 23. 4. 2013 od 18 hodin. 

 

 

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

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

 

 Omluveni: - 

 

 Hosté: ředitelka MŠ p. M. Bůžková 

                           
  Program jednání: 

1.    Zahájení 

2.    Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

3.    Projednání a schválení programu jednání 

4.    Projednání rozpočtové změny č. 1 

5.    Výměna oken – sál, OÚ 

6.    Výběr firmy pro úpravu plochy před budovou místního pohostinství, výběr firmy pro 

        nákup kontejnerů na odpad 

7.    Sportoviště (fotbalové hřiště, tenisový kurt, pergola) 

8.    MŠ Sviny 

9.    Připomínky, podněty 

10.  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. 1/3/2013 

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 2/3/2013 

Program byl schválen bez připomínek. 

    

4. Projednání rozpočtové změny č. 1 

Paní Anna Boubelíková informovala ZO ohledně rozpočtové změny č. l.   

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

Usnesení 3/3/2013: 

ZO schvaluje rozpočtovou změnou č. 1.   
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5. Výměna oken – sál, OÚ – informace starosty 
Starosta obce informoval ZO o podání žádosti na tuto akci na POV, obec dosud neobdržela 

informaci o výši dotace. 

 

6. Výběr firmy pro úpravu plochy před budovou místního pohostinství, výběr firmy pro 

opravu kontejnerů na skládce komunálního odpadu 

Starosta obce informoval ZO ohledně výběrového řízení pro úpravu ploch před místním 

pohostinstvím. Do výběrového řízení se přihlásily se 3 firmy: Stavební práce Radek Boček, 

Dříteň 111, fi Chališ a fi Bekera. Cenová nabídka fi Chališ, s.r.o. činí 202.178,- Kč vč. DPH 

a včetně úpravy místní komunikace třítunovým válcem zdarma, nabídka p. Bočka činí 

271.403,- Kč vč. DPH a nabídka fi Bekera činí 200.473,- Kč vč. DPH.   

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

Usnesení 4/3/2013 

ZO schvaluje zadání této akce fi Chališ.   

  

Dále starosta obce informoval ohledně výběru firmy pro opravu 2 kontejnerů na skládce 

komunálního odpadu. Byly osloveny 2 firmy a to fi J. Churáčka a fi p. Boubelíka. Cenová 

nabídka p. Churáčka je 14.450,- bez DPH a cenová nabídka p. Boubelíka je 20.000,- bez 

DPH.  

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

Usnesení 5/3/2013 

ZO schvaluje zadání opravy kontejnerů fi Churáček. 

 

7. Sportoviště (fotbalové hřiště, tenisový kurt, pergola) 

 Pan V. Stropek informoval o stavu prací na fotbalovém hřišti. Ještě potřeba investovat cca 

60 tis. Kč. Paní Anna Boubelíková informovala, že bylo k dnešnímu datu v letošním roce 

investováno 220.330,-Kč. Investice v r. 2012 činila 170 tis. Kč.      

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

Usnesení 6/3/013 

ZO schvaluje další investicí ve výši 60 tis. Kč.  

   

8. MŠ Sviny 

Starosta obce požádal p. ředitelku MŠ p. Bůžkovou o podání informace o stavu v místní MŠ. 

Dle p. ředitelky je zapsáno 23 dětí (kapacita 25 dětí). Do ZŠ odejdou 4 děti a hlásí se 8 dětí 

z místní obce. Vzhledem k počtu místních dětí není možné přijímat děti z okolních obcí. Dále 

byla p. ředitelka upozorněna, že je třeba informovat zřizovatele v případě uzavření MŠ či 

další závažné změny v provozu MŠ. Paní Boubelíková požádala ředitelku o seznam dětí 

k 1. 1. 2013 a o informaci o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012.  

 

9.  Připomínky, podněty 

Starosta obce informoval o žádosti Josefa Hajíče o zvýšení ceny za sečení na 0,60Kč/m
2
 nebo 

ceny i s odvozem za 0,80Kč/m2. Starosta obce navrhuje cenu i s odvozem za 0,80Kč/m
2
.  

Usnesení 7/3/2013 

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

ZO schvaluje cenu  0,80Kč/m2 i s odvozem. 

 

Dále starosta obce informoval ohledně žádosti p. Trnky o provedení kanalizace mezi č. p. 23 

a jeho domem. 

Usnesení 8/3/2013 

Pro: 7 Proti:0  Zdržel se: 0  Nepřítomen:0 
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ZO souhlasí s provedením kanalizace mezi č. p. 23 a domem pana Trnky. 

 

Pan Brož požádal o zřízení vpustě u sušky.  

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

Usnesení 9/3/2013 

ZO souhlasí se zřízením vpustě u sušky. 

 

Starosta obce dále informoval o neutěšeném stavu a nepořádku na pergole a o nutnosti natřít 

sloupy na tenisovém kurtu. Ing. Josef Sládek navrhuje postavit pergolu novou, dle návrhu p. 

Kašpara. Nyní je třeba alespoň provizorně přikrýt střechu – zajistí V. Stropek. Starosta obce 

osloví firmy s cenovou nabídkou rekonstrukce pergoly. Natření sloupů na tenisovém kurtu – 

bude požádán nájemce kurtu p. Jiří Hajíč.   

    

10. Závěr 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20.15 hodin.  

    

ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Havelda, p. Václav Stropek                                                                 

 

             zapsala: Věra Hrušková                  

                                                                         

                                                                          

 

 

 


