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Obec Sviny Čj. 4/2015   
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 31. 5. 2015 od 18 hodin. 

 

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

Václav Musil, Radek Polák, Anna Boubelíková 

 

 Omluveni:   

 

  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 převodu ztráty hospodaření MŠ Sviny do rezervního fondu 

         6.    Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON  

         7.    Rodáci 2015 

 8.    Opravy a údržba budov ve vlastnictví obce 

 9.    Podněty, připomínky 

         10.  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. 1/4/2015 

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 2/4/2015 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

 

4. Projednání výsledku kontroly hospodaření, nápravná opatření, projednání 

závěrečného účtu obce Sviny 

Starosta obce seznámil ZO s výsledkem přezkumu hospodaření za rok 2014, který se konal 

13. 4. 2015. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené 

v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona 420/2004Sb. Závady: 1. Členkou finančního výboru 

je osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. 2. Zadavatel neuveřejnil 



2 

 

na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena 

přesáhla 500. 000,- Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího 

uzavření. 3. Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech 

vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhaly zápisu do katastru nemovitostí. Závada č. 2 

a 3 byly zjištěny při minulém auditu, který se konal 20.11.2014 a nelze je zpětně opravit. 

Nápravné opatření: ZO navrhuje členkou finančního výboru Ing. Pavlu Slípkovou. ZO 

navrhuje členem kontrolního výboru Radka Poláka. ZO navrhuje členem komise kultury 

Annu Boubelíkovou. ZO navrhuje členem komise výstavby p. Annu Boubelíkovou   

Paní Anna Boubelíková seznámila ZO se závěrečným účtem za rok 2014.  

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

Usnesení č. 3/4/2015 

ZO schvaluje výsledek přezkumu hospodaření za rok 2014 bez výhrad.  

ZO schvaluje závěrečný účet za r. 2014 bez výhrad. 

ZO schvaluje účetní uzávěrku za r. 2014 bez výhrad. 

ZO schvaluje nápravná opatření:  

ZO odvolává z funkce členky kontrolního výboru p. Annu Boubelíkovou.  

ZO odvolává z funkce členky finančního výboru p. Annu Boubelíkovou.  

ZO jmenuje členem kontrolního výboru p. Radka Poláka.    

ZO jmenuje členem finačního výboru Ing. Pavlu Slípkovou.   

ZO odvolává z funkce člena komise kultury p. Radka Poláka 

ZO odvolává z funkce člena komise výstavby p. Radka Poláka  

ZO jmenuje členkou komise kultury p. Annu Boubelíkovou.  

ZO jmenuje členkou komise výstavby p. Annu Boubelíkovou.  

   

5. Projednání převodu ztráty hospodaření MŠ Sviny do rezervního fondu 

ZO projednalo převod ztráty hospodaření MŠ Sviny do rezervního fondu ve výši 7.568,85 Kč.  

Ztráta ve výši 7.568,85 bude hrazena z  fondu rezerv.  

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

Usnesení č. 4/4/2015 

ZO schvaluje převod ztráty hospodaření MŠ Sviny ve výši 7.568,85 tis. z fondu rezerv.  

     

6. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON  

ZO projednalo zřízení věcného břemene na p. č. 59/17, KÚ Sviny – přípojka STL  

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

Usnesení 5/4/2015 

ZO schvaluje zřízení  věcného břemene na p. č. 59/17 v KÚ Sviny – přípojka STL.   

 

7. Rodáci 2015 

ZO projednalo setkání rodáků, které se uskuteční 13. 6. 2015.   

 

8. Opravy a údržba budov ve vlastnictví obce 

ZO projednalo celkovou cenu za opravu sálu, budovy pohostinství, bočního a zadního traktu 

včetně nádvoří, kapličky, autobusové čekárny, fasády školy, oplocení školní zahrady ve výši 

750.706,00 Kč s DPH.  

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

Usnesení 6/4/2015 

ZO schvaluje celkovou cenu za opravu sálu, budovy pohostinství, bočního a zadního traktu 

včetně nádvoří, kapličky, autobusové čekárny, fasády školy, oplocení školní zahrady ve výši 

750.706,00 Kč s DPH.  
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9. Podněty, připomínky 

Starosta obce informoval ZO o druhé etapě rekonstrukce kaple Sv. Jana Nepomuckého 

v Kundraticích, která je před dokončením. Starosta dále informoval ZO o podání žádosti 

o dotaci na nátěr věže a opravu spodní části fasády (soklu)  kaple Sv. Jana Nepomuckého 

v Kundraticích.  

ZO projednalo fungování MŠ o letních prázdninách.   

Starosta obce informoval ZO o povinnosti revizí hromosvodů a elektroinstalace u budov 

ve vlastnictví obce.  

Starosta obce informoval o nabídce vysečení trávy na nově zalesněných pozemcích 

ve vlastnictví obce. ZO shledalo potřebu nově zalesněné plochy ošetřit vysečením trávy.  O 

tuto práci má zájem paní Pavla Haveldová, Kundratice č. 33.   

 

 

11. Závěr 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20.30 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.  

 

 

 

 

  


