
Obec Sviny Čj. 5/2014 
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 9. 9. 2014 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Ing. František David, p. Václav Stropek, p. Anna Boubelíková, Ing. Josef Sládek, 

Ing. Martin Havelda,  

 

 Omluveni:  Ing. Josef Pavlečka, p. Milan Brož 

 

  Program jednání: 

 1.    Zahájení 

 2.    Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

 3.    Projednání a schválení programu jednání 

4.    Místní komunikace Munice – dokončení výstavby, předání díla, rekonstrukce kaple    

                Kunratice – zahájení prací, oprava místní komunikace ke hřišti – dokončení prací a  

                předání díla, místní prodejna 

5.    Smlouva o výpůjčce – most Kundratice 

6.    MAS Třeboňsko 

 7.    Návrhy, připomínky 

 8.    Závěr  

 

1. Zahájení 

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 18.15 hodin. 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Ing. Martin Havelda a p. Václav Stropek. 

Pro:5  Proti:0  Zdržel se:0  Nepřítomen:2 

Usnesení č. 1/5/2014 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ing. Martin Havelda a p. Václav Stropek. 

 

3. Projednání a schválení programu jednání 

K uvedenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Pro:5  Proti:0  Zdržel se:0  Nepřítomen:2  

Usnesení 2/5/2014 

Program byl schválen bez připomínek. 

    

4. Místní komunikace Munice – dokončení výstavby, předání díla, rekonstrukce kaple 

Kunratice – zahájení prací, oprava místní komunikace ke hřišti – dokončení prací a 

předání díla, místní prodejna 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o stavu výstavby komunikace ke hřišti. Cena je 

296.955 Kč vč. DPH. Dotace z POV činí 130.000,- Kč. Další akcí byla výstavba WC 

a výměna dveří v budově školy, cena  činila 46.013,- Kč. Dále starosta obce informoval 

o opravě kaple v Kunraticích. Momentálně bude probíhat první etapa, příští rok druhá. 

Na první etapu obdrží obec dotaci ve výši 196.000,- Kč.   

Na místní komunikaci v Municích zbývají k dnešnímu datu drobné dodělávky – úprava 

parčíku ve středu točny.  Fi Strabag připravuje podklady pro kolaudaci. Na minulém zasedání 

ZO, tj. 15. 7. 2014 byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/HC/05/2014 – usnesení 

č. 4/4/2014 – cena 1.287.104,- Kč vč. DPH. ZO na minulém zasedání dne 15. 7. 2014 dále 



schválilo smlouvu na práce vyvolané stavbou – usnesení č. 5/4/2014 – cena 1.851.670,- Kč 

vč. DPH. Fi Strabag zpracovala geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Na 

základě uvedeného geodetického zaměření a finálních úprav terénu je nutné doplatit částku 

7.485,- Kč vč. DPH. -. Výsledná celková cena místní komunikace Munice činí tedy  

3.146.259,- Kč vč. DPH.  

Pro: 5 Proti: 0   Zdržel se: 0   Nepřítomen: 2 

Usnesení 3/5/2014 

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 841/HC/29/2014. Cena původní byla 

1.851.670,- Kč vč. DPH. Cena nová je 1.859.154,- Kč vč. DPH. Tj. doplatek  ve výši 7.485,- 

Kč vč. DPH. ZO schvaluje celkovou cenu místní komunikace Munice ve výši 3.146.259,- Kč 

vč. DPH.  

 

5.  Smlouva o výpůjčce – most Kundratice 

Starosta obce informoval ZO o zaslání dopisu od SÚS Tábor ve věci opravy mostu u Kunratic 

a s tím související žádost (smlouva) o výpůjčku okolních parcel.   

Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0   Nepřítomen:2 

Usnesení 4/5/2014 

ZO svaluje výpůjčku parcel v KÚ Kundratice: část KN  p.č. 209/2, část KN p.č. 28/1, část  

KN  p.č. 464/2 a část KN  p.č. 209/1 za účelem rekonstrukce mostu. ZO smlouvu o výpůjčce 

podmiňuje souhlasem uživatelů uvedených parcel. 

 

6. MAS Třeboňsko 

Starosta obce informoval o žádosti MAS Třeboňsko, se žádostí o pokračující členství v letech 

2014-2015.  

Pro: 5 Proti: 0   Zdržel se: 0   Nepřítomen: 2 

Usnesení 13/2014 

ZO schvaluje zařazení svého území do územní působnosti Místní akční skupiny Třeboňsko 

v letech 2014-2015.  

   

7. Návrhy, připomínky 
Starosta obce informoval o opravě silnice – vjezd na místní komunikaci ke kontejnerům, 

opravu výtluku místní komunikace v Pazderně a opravu vjezdu k bytovým domům č. p. 82 

a č. p. 43. Cena oprav činila 71.786,78,-- Kč vč. DPH. 

Pro: 5 Proti:0              Zdržel se:0  Nepřítomen:2 

Usnesení 5/5/2014 

ZO schvaluje částku za opravu výše uvedených komunikací 71.786,76 Kč vč. DPH.   

 

8. Závěr  

Starosta obce ukončil zasedání ve 20,15 hod.  

 

  

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

 

             zapsala: Věra Hrušková                 

                                                                         

                                                                          

 

 

 


