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Obec Sviny Čj. 3/2015   
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 14. 4. 2015 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, Ing. Martin Havelda, Jan Růžička, 

Václav Musil, Radek Polák 

 

 Omluveni: Anna Boubelíková  

 

  Program jednání: 

 

 1.    Zahájení 

 2.    Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

 3.    Projednání a schválení programu jednání 

4.    Rodáci 2015  

5.    Opravy a údržba budov ve vlastnictví obce 

         6.    Smlouva o zřízení věcného břemene  

         7.    Projednání opravy hráze rybníka Kundratice 

 8.    Kaple Kundratice (druhá etapa rekonstrukce) 

 9.    Kontrola hospodaření obce 

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

Usnesení č. 1/3/2015 

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

Usnesení 2/3/2015 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

4. Rodáci 2015 

 

ZO projednalo časový harmonogram programu setkání rodáků.  

Rodáci obdrží upomínkový dárek (keramickou plaketu), pozvánku a pohlednice obce. 

Příspěvek na vstupné bude činit 300,- Kč na osobu. Je potřeba vyřešit otázku parkování.  
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5. Opravy a údržba budov ve vlastnictví obce 

 

ZO projednalo opravu fasády místního pohostinství. Rozsah opravy fasády bude větší, než byl 

předpoklad – na mnoha místech včetně dvora byla fasáda poškozena z důvodu zatékání 

poškozených okapů. Na střeše nejsou sněhové zábrany a většina okapových žlabů je sněhem 

poškozena do takové míry, že byla nutná výměna. Na střechu je nutné doplnit sněhové 

zábrany. Rozpočet na opravu je cca - 400 tis. Kč vč. DPH. Čekárna – nabílení a oprava 

cca 20 tis. Kč. Oprava kaple ve Svinech – nátěr věže, oprava dveří a oprava fasády – cena 

cca 40 tis. Kč. Starosta obce informoval o možnosti požádání o dotaci na nátěr věže. Oprava 

fasády na škole cca 20 tis. Kč. V souvislosti s opravou plotu u školy byla oslovena 

fi p. Churáčka a fi p. Boubelíka.  

     

6. Smlouva o zřízení věcného břemene  

 

ZO projednalo zřízení věcného břemene na p. č. 19/1, KÚ Kundratice s fi E-ON. Stavba 

realizovaná pod názvem „Přípojka STL – Kundratice u Svinů II“.   

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

Usnesení 3/3/2015 

ZO schvaluje zřízení  věcného břemene na p. č. 19/1 v KÚ Kundratice ve vlastnictví obce 

Sviny (jako strana povinná) s fi E-ON  (jako strana oprávněná). Na stavbu realizovanou pod 

názvem „Přípojka STL Kundratice II“.   

 

7. Projednání opravy hráze rybníka Kundratice 

 

ZO projednalo opravu rybníka v Kundraticích. Rozpočet na tuto akci je plánován ve výši 

cca 800 tis. Kč s DPH. ZO navrhlo do výběrového řízení oslovit 3 firmy: fi Chališ, fi Petřička, 

a fi Zvánovec Č. Budějovice. Starosta obce uveřejní zakázku na profilu zadavatele obce Sviny 

a na úřední i elektronické desce obce. Oprava bude spočívat v úpravě dna a úpravě hráze.  

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

Usnesení 4/3/2015 

ZO schvaluje vyhlásit výběrové řízení na opravu rybníka v Kundraticích. Zveřejnit na 

internetovém profilu zadavatele (obce Sviny). Lhůta podání nabídek (v zapečetěné obálce) je 

do 4. 5. 2015. 

 

8. Kaple Kundratice (druhá etapa rekonstrukce) 

 

V současnosti probíhá 2. etapa opravy kaple v Kundraticích, která bude ukončena do konce 

května 2015. Předpokládaná cena II. etapy podle smlouvy č. 114016 ze dne 29. 4. 2014 je 

240 tis. Kč vč. DPH.  

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

Usnesení 5/3/2015 

ZO schvaluje II. etapu rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého v Kundraticích, 

předpokládaná cena dle smlouvy č. 114016 ze dne 29. 4. 2014 je 240 tis. vč. DPH. 

ZO pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci ministerstva kultury.   

 

9. Kontrola hospodaření obce 

 

13. 4. 2015 proběhla kontrola hospodaření obce za r. 2014. Zápis nebyl dosud vyhotoven.  
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10. Podněty, připomínky 

 

Ing. Slípková – požadavek rodičů na otevření MŠ o prázdninách. Rodiče musí dát požadavek 

do konce dubna 2015.   

 

 

11. Závěr 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20.00 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.  

 

 

 

 

  


