
Obec Sviny Čj. 6/2013 
  

 

Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 5. 11. 2013 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Ing. František David, Ing. Josef Pavlečka, Ing. Martin Havelda, p. Václav Stropek, 

p. Anna Boubelíková, Ing. Josef Sládek, p. Milan Brož 

 

 Omluveni: 

                           
  Program jednání: 

1.    Zahájení 

2.    Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

3.    Projednání a schválení programu jednání 

4.    MAS Třeboňsko 

5.    POV 2014  

6.    Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce 

7.    Návrh rozpočtu na r. 2014 a návrh rozpočtového výhledu 

8.   Povodňové dotace hasiči Sviny 

9.    Připomínky a podněty 

10.    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 p. Václav Stropek. 

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

Usnesení č. 1/6/2013 

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

 

3. Projednání a schválení programu 

    K uvedenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

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

   Usnesení 2/6/2013 

   Program byl schválen bez připomínek. 

  

4. MAS Třeboňsko 

Starosta obce informoval o hodnotícím dopise od MAS Třeboňsko. V tomto dopise mino jiné 

MAS Třeboňsko navrhuje zvýšit příspěvek pro rok 2014 na 50,-Kč na jednoho obyvatele 

obce.    

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

Usnesení 3/6/2013: 

ZO nesouhlasí se zvýšením příspěvku MAS Třeboňsko pro rok 2014 50,- Kč na obyvatele.  

 

 

 

   



   

5. POV 2014 
Starosta obce informoval o možnostech POV na rok 2014. Z POV starosta navrhuje žádat 

o dotace na rekonstrukci a výstavbu komunikací.  

Dále je třeba zažádat o dotace na kapli v Kunraticích. Starosta obce zjistí potřebné informace 

u památkářů a u statika.  

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

Usnesení 4/6/2013 

ZO schvaluje žádat o dotace z POV na rekonstrukce a modernizace místních komunikací. 

ZO pověřuje starostu obce jednáním se statikem a památkáři v souvislosti s opravou kaple 

Kunratice. 

  

6. Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce 

Pan Stanislav Nováček, Sviny č. 10 zažádal obec o odkoupení komunikace k jeho domu. 

Protože komunikace je v jeho vlastnictví, je tato žádost bezpředmětná. 

  

7. Návrh rozpočtu na r. 2014 a návrh rozpočtového výhledu 

ZO projednalo kapitoly rozpočtu na r. 2014. Příjmy: 4.179 tis. Kč, Výdaje: 4.420 tis. Kč, 

Ztráta 241 tis. Kč. ZO dále projednalo rozpočtový výhled na r. 2015 a 2016.  

ZO navrhuje cena za vodu včetně stočného 15,-/m
3
 s účinností od 1. 1. 2014.  

Pro:7  Proti:0  Zdržel se:0  Nepřitomen:0 

Usnesení 5/6/2013 

ZO souhlasí s návrhem rozpočtu na r. 2014. Příjmy:4.179 tis. Kč, Výdaje: 4.420 tis. Kč, 

Ztráta: 241 tis. Kč.  

 

8. Povodňové dotace hasiči Sviny 

Starosta obce informoval o dotaci pro hasiče ve výši 66 tis. Kč. Dotace bude použita na 

dovybavení materiálem a výstroje.  

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

Usnesení 6/6/2013 

ZO souhlasí s využitím dotace na dovybavení materiálem a výstroje ve výši 66 tis. Kč.   

 

9. Připomínky a podněty  

   - v  sále je nutno odstranit vlhkost – nutno opravit okapy a instalovat sněžáky.  

   - škody na místních komunikacích a rybnících při povodních v červnu 2013 byly odhadnuté 

pověřencem KÚ JK ve výši cca 860 tis. Kč. Žádost byla podána v červenci 2013, je nutné 

doložit fotodokumentací.  

- dluh za vodu občana obce bude řešen právní cestou 

- pan Brož upozornil na nutnost vyčištění stok v okolí obce – je potřeba požádat SUS.  

 

10. Závěr 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20.00 hod. 

    

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

 

             zapsala: Věra Hrušková                  

                                                                         

                                                                          

 

 


