
Obec Sviny Čj. 5/2013 
 

 

Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 24. 9. 2013 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 

 

 Hosté: Ing. Zdeněk Mayer – fi Geopozem v.o.s., České Budějovice  

                           
  Program jednání: 

1.    Zahájení 

2.    Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

3.    Projednání a schválení programu jednání 

4.   Pozemkové úpravy 

5.    Povodně 2013  

6.    Prodejna Sviny 

7.    Mateřská škola Sviny 

8.    Sportoviště  - fotbalové hřiště, tenisové kurty, pergola 

9.    Výměna oken – budova OÚ, sál pohostinství                                       

10.  Kaple Kunratice, oprava poškozeného kříže poblíž silnice III 14713 

        směr Dolní Bukovsko      

11. Připomínky a podněty (Mikroregion Veselsko – finanční kontrola)   

12. 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 Ing. Josef Sládek. 

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

Usnesení č. 1/5/2013 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ing. Martin Havelda a p. Ing. Josef Sládek. 

 

 

3. Projednání a schválení programu 

    K uvedenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

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

   Usnesení 2/5/2013 

   Program byl schválen bez připomínek. 

 

4. Pozemkové úpravy 

Na zasedání ZO vystoupil Ing. Zdeněk Mayer z fi Geopozem v.o.s. České Budějovice, který 

ZO seznámil s prvním návrhem plánu společných zařízení (PSZ). V současnosti jsou 

s jednotlivými vlastníky projednávány hranice pozemků. Hlavní jednání bude probíhat během 



roku 2014. Co se týče obce, seznámil Ing. Mayer zastupitele s návrhem hlavních polních cest 

a s návrhem vodohospodářských opatření – tj. zkapacitnění Olešenského potoka a obnovy 

staré svodnice.  

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

Usnesení 3/5/2013: 

ZO se seznámilo s prvním návrhem plánu společných zařízení (PSZ) v rámci KPÚ Sviny 

a Kunratice. ZO předložený PSZ schvaluje s tím, že na konci KPÚ mu bude znovu přeložen 

ke konečnému projednání a schválení. 

   

5. Povodně 2013 
Starosta obce informoval o stavu peněžních prostředků, které obec obdržela v souvislosti 

s červnovou povodní. Obec obdržela kompenzaci za prvotní náklady ve výši 70.957,- Kč od 

KÚ Jihočeského kraje. Dále obec obdržela finanční dar od obce Věžová ve výši 38.000,- Kč. 

Tento finanční dar bude rozdělen mezi pět nejvíce postižených občanů: p. Drboutovou, 

p. Rostislava Veselého, p. Bůžkovou Hanu, p. Hajičovou Annu a p. Josefa Hajíče č. 84.  

ZO navrhuje tuto částku rozdělit poměrem škody, kterou vyčíslila pojišťovna. 

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

Usnesení 4/5/2013 

ZO schvaluje rozdělení finančního daru ve výši 38.000,- Kč od obce Věžová poměrem výše 

škody, kterou vyčíslila pojišťovna. Tento finanční dar bude rozdělen mezi tyto občany: 

p. Miloslavu Drboutovou, p. Rostislava Veselého, p. Hanu Bůžkovou, p. Annu Hajičovou 

a p. Josefa Hajíče č. 84.  

 

6. Prodejna Sviny 

Starosta obce podal informaci o ukončení nájmu místního obchodu paní Kostkové 

k 30. 9. 2013. O provozování obchodu má zájem pan Václav Kotyza z Veselí n. Luž. Starosta 

obce navrhuje měsíční nájem ve výši 500,-Kč. Do konce roku 2013 bude nájemné prominuto. 

    

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

Usnesení 5/5/2013 

ZO schvaluje pronájem místního obchodu panu Václavu Kotyzovi z Veselí nad Lužnicí a to 

od 1. 10. 2013 s nájmem ve výši 500,- Kč/měsíc. Do konce roku 2013 bude nájemné 

prominuto.  

   

7. Mateřská škola Sviny 

Z podnětu místních rodičů inicioval starosta obce jednání o provozu MŠ o prázdninách. 

Starosta obce navrhuje zajištění provozu o velkých prázdninách 1 měsíc ve spolupráci s MŠ 

ve Veselí n. Luž. Malé prázdniny, které činí v tomto školním roce 2013/2014 celkem 9 dní, 

navrhuje starosta obce financovat. Návrh výše příspěvku: 19.430,-Kč 

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

Usnesení 6/5/2013 

ZO souhlasí s úhradou nákladů MŠ v období malých prázdnin ve školním roce 2013/2014 

v počtu 9 dní ve výši 19.430,-Kč.  

 

8. Sportoviště – fotbalové hřiště, tenisové kurty, pergola.  

O stavu fotbalového hřiště podal informace p. Václav Stropek. Tenisové kurty jsou 

ve špatném stavu. Byly poraženy smrky a natřen plot. Ing. Josef Sládek navrhl koupit 2 vaky 

antuky. O provozování tenisového kurtu má zájem p. Josef Hajíč, Sviny 58. Starosta obce 

informoval o nabídce 2 projektů na zhotovení pergoly a to od pana Halasze a od pana Fogla. 

Pergola by se měla opravovat v r. 2014. 



9. Výměna oken – OÚ a pohostinství 

Starosta obce informoval o výměně oken na OÚ a sále místního pohostinství. Na tuto akci 

obdrží obec dotaci ve výši 130.000,- z POV.  

 

10. Kaple Kunratice, oprava poškozeného křížku 

Starosta obce informoval o nutnosti opravy kapličky v Kundraticích. Na tuto akci může obec 

obdržet dotaci. Dále starosta informoval o opravě poškozeného křížku poblíž silnice III. 

14713 směrem na Dolní Bukovsko. Křížek opravuje p. Hlavsa, rozpočet na tuto akci je cca. 

30 tis. Kč.  

 

10.  Připomínky, podněty 

ZO obce doporučuje ukončit dodávku vody u subjektů, které opakovaně nedodržují platební 

kázeň trvalým uzavřením přívodu vody.  

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

Usnesení 7/5/2013 

ZO souhlasí s ukončením dodávky vody u subjektů, které opakovaně nedržují platební kázeň 

trvalým uzavřením přívodu vody.  

 

Starosta obce podal informaci o finanční kontrole ohledně dotace Czech Point. Ing. Martin 

Havelda upozornil na výměnu vývěsní desky v Kunraticích.  

 

11. Závěr 

Starosta obce ukončil zasedání v 19,30 hodin.  

    

ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Havelda, Ing. Josef Sládek                                                                

 

             zapsala: Věra Hrušková                  

                                                                         

                                                                          

 

 

 


