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Obec Sviny Čj. 5/2015   
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28. 6. 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.    Rodáci - informace 

5.    Uzavírka silnice Sviny – Veselí nad Lužnicí 

         6.    Rybník Kundratice, smlouva o dílo – firma Chališ  

         7.    Kaple Kundratice – dodatek ke smlouvě o dílo 

 8.    Kaple Sviny – oprava spodní části fasády 

 9.    Mateřská škola 

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

Usnesení č. 1/5/2015 

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 2/5/2015 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

 

4. Rodáci -  informace 

Paní Anna Boubelíková informovala ZO o vyúčtování „Rodáků“. Celkové náklady činily 

110.677,00 Kč, příspěvek od účastníků činil 46.280,00 Kč. Celkem se zúčastnilo 163 lidí.  

ZO konstatovalo nespokojenost s pohoštěním a obsluhou. Z tohoto důvodu byl požádán 

hostinský p. Zemen o slevu 2.756,00 Kč.     
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5. Uzavírka silnice Sviny – Veselí nad Lužnicí 

Starosta obce informoval o uzavírce silnice č. III/14713 Sviny  - Veselí nad Lužicí. Uzavírka 

začne poslední týden v červenci 2015 a potrvá pravděpodobně do konce listopadu 2016.   

 

6. Rybník Kundratice, smlouva o dílo – firma Chališ  

ZO projednalo smlouvu o dílo s fi Chališ spol. s r. o., která bude provádět opravu rybníka 

v Kundraticích.    

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

Usnesení 3/5/2015 

ZO schvaluje návrh smlouvy o dílo s fi Chališ spol. s r.o. Cena díla je 309.760,00 Kč včetně 

DPH.  ZO pověřuje starostu obce s uzavřením smlouvy. Smlouva o dílo bude zveřejněna 

na úřední desce obce Sviny.   

 

7. Kaple Kundratice – dodatek ke smlouvě o dílo 

ZO projednalo vyúčtování opravy kaple v Kundraticích, kterou provedla fi Realistav 

Č. Budějovice. Závady při předání nebyly shledány. Náklady v r. 2015 činily 240.155,- Kč 

s DPH, obec obdrží dotaci ve výši 216.139,00 Kč. Navíc byl opraven kříž před kaplí, oplůtek 

a kamenný sloupek za cenu 16.028,00 Kč s DPH. Firmou  Realistav Č. Budějovice bylo 

provedeno odvodnění stavby za cenu 7.228,00 Kč bez DPH. 

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

Usnesení 4/5/2015 

ZO schvaluje dodatečné náklady na rekonstrukci kaple v Kundraticích v částce 16.028,00 Kč 

s DPH, která bude vyplacena fi JM Bau s.r.o.České Budějovice. Částka se týká opravy kříže 

před kaplí, oplůtku a kamenného sloupku. Dále ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č. 3 

smlouvy o dílo ze dne 29. 4. 2014 a s navýšením nákladů z důvodu odvodnění stavby 

o 7.228,00 Kč.  

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

Usnesení 5/5/2015 

ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č. 3 (smlouvy o dílo ze dne 29. 4. 2014) 

s fi Realistav Č. Budějovice s navýšením nákladů o 7.228,00 Č z důvodu provedení odvodnění 

stavby.  

 

8. Kaple Sviny – oprava spodní části fasády 

Starosta obce informoval o ZO o opravě spodní části fasády a nátěru věže návesní kaple 

ve Svinech. Opravu provede pan František Radosta. Nátěr věže byl již proveden, ale oprava 

spodní části fasády byla odložena na podzimní měsíce z důvodu konání červnového setkání 

rodáků. Náklady uvedené opravy jsou rozpočtovány na cca 80.000,- Kč včetně DPH. Starosta 

obce rovněž požádal o dotaci na uvedenou opravu od ministerstva kultury. Smlouva 

s provádějící firmou byla uzavřena dne 28. 4. 2015.      

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

Usnesení 6/5/2015 

ZO schvaluje žádost o dotaci na opravu návesní kaple ve Svinech (oprava spodní části fasády 

a nátěr věže).   

 

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

Usnesení 7/5/2015 

ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem Františkem Radostou, IČ 00667188 na provedení 

opravy návesní kaple ve Svinech (oprava spodní části fasády a nátěr věže) za cenu 

80.000,00 Kč.  Smlouva byla uzavřena dne 28. 4. 2015. 
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9. Mateřská škola 

ZO projednalo provoz MŠ o prázdninách v červenci 2015. K docházce je přihlášeno 16 dětí. 

Mzdové náklady za červenec 2015 musí uhradit obec Sviny a budou činit 82.660,00 Kč. 

MŠ obdrží dotaci od KÚ Č. Budějovice ve výši 20.000,00 Kč, tudíž obec Sviny musí uhradit 

62.660,00 Kč.  

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

Usnesení 8/5/2015 

ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 62.660,00 Kč na provoz MŠ v měsíci červenci 2015.  

  

 Podněty, připomínky 

Starosta obce informoval o chybějící revizi hromosvodu na budově školy a na návesní kapli 

ve Svinech. Dále je nutné zajistit revize elektroinstalací budov ve vlastnictví obce.  Revizi 

hromosvodu na budově školy zajistí paní ředitelka MŠ. Je též potřeba zrevidovat smlouvy 

týkající se pojištění budov ve vlastnictví obce.  

Obec Val a Hamr má zájem o hlínu.   

ZO navrhuje odměnu za pomoc při organizaci „Rodáků“ p. Antonínu Maškovi, p. Marii 

Davidové a p. Jakubu Studnařovi. 

ZO navrhuje koupi venkovního stanu na pořádání venkovních akcí.  

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

Usnesení 9/5/2015 

ZO schvaluje odměnu za pomoc při organizaci „Rodáků“ p. Antonínu Maškovi, p. Marii 

Davidové a  p. Jakubu Studnařovi. 

  

 

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.  

 

 

 

 

  


