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Obec Sviny Čj. 3/2014 
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Ing. František David, Ing. Josef Pavlečka, Ing. Martin Havelda, p. Václav Stropek, 

p. Anna Boubelíková, Ing. Josef Sládek,  

 

 Omluveni: p. Milan Brož 

 

  Program jednání: 

 1.    Zahájení 

 2.    Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

 3.    Projednání a schválení programu jednání 

4.    Projednání výsledku kontroly hospodaření, nápravná opatření, projednání 

       závěrečného účtu obce Sviny 

5.    Projednání o převodu přebytku hospodaření MŠ Sviny do rezervního fondu 

6.    Místní obslužná komunikace Munice 

 7.    Rekonstrukce kaple Kundratice 

 8.    Rybník Kundratice 

 9.    Pergola Sviny 

 10.  Návrhy, připomínky 

 11.  Závěr  

 

1. Zahájení 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18.00 hodin. 

 

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. 1/3/2014 

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

Usnesení 2/3/2014 

Program byl schválen bez připomínek. 

    

4. Projednání výsledku kontroly hospodaření, nápravná opatření projednání 

závěrečného účtu obce Sviny 

Starosta obce informoval o výsledku kontroly hospodaření KÚ JČ  kraje. Závěr kontroly: 

chyby a nedostatky nebyly zjištěny. Méně závažné chyby: zaúčtování při převodu nemovitostí 

– nutno zaúčtovat v den podání návrhu na vklad na KÚ. Zveřejnění příjmů a výdajů 

v rozpočtu (chyba v přepisu) – chyba napravena. Méně závažné chyby byly opraveny.  Paní 

Anna Boubelíková seznámila členy ZO se závěrečným účtem za rok 2013:  

Příjmy: 5.168.113,39, výdaje: 3.595.189,90  

Pro:6  Proti:0   Zdržel se:0   Nepřítomen:1 
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Usnesení 3/3/2014: 

ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad. ZO souhlasí s hospodařením obce 

za r. 2013. ZO schvaluje účetní uzávěrku za r. 2013 bez výhrad. ZO schvaluje nápravná 

opatření.  

 

5. Projednání převodu přebytku hospodaření MŠ Sviny do rezervního fondu 

ZO projednalo žádost p. ředitelky MŠ o převod přebytku hospodaření MŠ Sviny ve výši 

14.394,14 Kč do rezervního fondu 

Usnesení 4/3/2014 

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

ZO schvaluje převod přebytku hospodaření MŠ Sviny ve výši 14.394,14 do rezervního fondu.  

    

6. Místní obslužná komunikace Munice 
Starosta obce informoval o stavu prací na místní obslužné komunikaci v Municích. Je nutno 

změnit počet vpustí na 9 ks – toto je potřeba zařadit do víceprací. Další vícepráce: oproti 

původnímu plánu je nutno zpevnit podklad pod chodníky. Další nutná vícepráce bude 

vyčíslena po ukončení výškového zaměření tělesa komunikace. V případě potřeby upravovat 

výšku navážky budou vícepráce vyšší a bude nutné je řešit dodatkem ke smlouvě. Dle 

požadavku pana Jaroslava Kašpara byl odebrán vzorek vody ze studně, další bude odebrán po 

skončení vybudování komunikace (cena odběru je cca 1.700,- Kč).          

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

Usnesení 5/3/2014 

ZO schvaluje provedení víceprací na místní komunikaci v Municích.  

  

7. Rekonstrukce kaple Kundratice 

Starosta obce informoval o stavu rekonstrukce kaple v Kundraticích. Byly osloveny firmy, 

fi Mašek , fi  fi Realistav Č. Budějovice, fi. Památky Tábor a fi. Novo české Budějovice. 

Dle vyjádření firem bude činit rozpočet na tuto akci cca 500,- tis. Kč.  

Usnesení 6/3/2014  

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

ZO souhlasí s oslovením fi Mašek, fi Realistav Č. Budějovice, fi Památky Tábor s.r.o, 

fi. Novo České Budějovice. 

   

8. Rybník Kundratice 

Ing. Martin Havelda informoval o nutnosti vyvezení bahna z rybníka v Kunraticích za cenu 

cca 35 tis. Kč (příspěvek obce bude činit do 15 tis. Kč).  

Usnesení 7/3/2014 

Pro:6  Proti:   Zdržel se:  Nepřítomen:1 

ZO schvaluje příspěvek na vyvezení bahna z rybníka v Kunraticích ve výši 15 tis. Kč.     

  

9. Pergola Sviny  

Ing. Josef Sládek informoval o stavu rekonstrukce pergoly. Dodavatelem krytiny bude 

fi Hajíček. Předpokládaná cena opravy bude cca 42 tis. Kč.    

Usnesení 8/3/2014 

Pro:6  Proti:   Zdržel se:  Nepřítomen:1 

ZO schvaluje provedení rekonstrukce střechy pergoly fi Hajíček s předpokládanou cenou 

opravy do 42 tis. Kč.  
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10. Dotazy, připomínky 

Ředitelka MŠ upozornila na neplacení poplatků v MŠ za poslední tři měsíce od 3 dětí. 

Ředitelka navrhuje, aby poplatky byly uhrazeny do 15. května 2014, jinak budou děti 

vyloučeny.  Byl projednáván provoz o letních prázdninách. Paní ředitelka navrhuje, aby byl 

provoz zajištěn jeden ze dvou měsíců dle požadavků rodičů v MŠ ve Veselí n. Luž. 

Jeden měsíc bude MŠ ve Svinech uzavřena. Dále paní ředitelka informovala o nutnosti 

vymalování MŠ o letních prázdninách. 

Ing. Martin Havelda upozornil na nutnost odstranění zlomeného sloupu v Kunraticích. 

Ing. Josef Sládek upozornil na poruchovost rekuperace v místním pohostinství.   

Informace o spravování tenisového kurtu panem Josefem Hajičem, Sviny č. 58.  

 

11. Závěr  

Starosta obce ukončil zasedání v 19,50 hod.  

 

  

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

 

             zapsala: Věra Hrušková                  

                                                                         

                                                                          

 

 

 


