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Obec Sviny Čj. 6/2014 
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18. 11. 2014 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, p. Anna Boubelíková, Ing. Martin 

Havelda, Jan Růžička, Václav Musil, Radek Polák 

 

 Omluveni:   

 

  Program jednání: 

 1.    Zahájení 

 2.    Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

 3.    Projednání a schválení programu jednání 

4.    Návrh rozpočtu na r. 2015, návrh rozpočtového výhledu na r. 2016, 2017 

5.    Odměňování zastupitelů obce 

6.    Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON 

 7.    Smlouva o výpůjčce SÚS JK (most Kunratice) 

 8.    Výstavba r. 2014 (informace) 

 9.    Vánoční oslavy – projednání 

 10.  Příkaz i inventarizaci 

 11.  Podněty, připomínky – MŠ, POV, obecní les, pergola, Svodnice  

 12. Odměna pro správce kurtu 

 13.  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. 1/6/2014 

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 2/6/2014 

Program byl schválen bez připomínek. 

    

4. Návrh rozpočtu na r. 2015, návrh rozpočtového výhledu na r. 2016, 2017 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o návrhu rozpočtu na rok 2015.  S jednotlivými 

položkami návrhu rozpočtu seznámila zastupitele paní Anna Boubelíková. Rozpočet je 

navržen jako vyrovnaný – příjmy: 4.774.000,-, výdaje:  4.774,00 Kč. Dále ZO projednalo 

Rozpočtový výhled na r. 2016 a na r. 2017.  

Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Nepřítomen: 0 
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Usnesení 3/6/2014 

ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet na r. 2015. Příjmy budou činit 4. 774. 000,- Kč a výdaje 

4. 774. 000,- Kč 

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

Usnesení 4/6/2014 

ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2016 a na r. 2017.  

 

5. Odměňování zastupitelů obce 

Paní Anna Boubelíková podala návrh na výši měsíčních odměn pro členy zastupitelstva.  

Výše odměny pro starostu: 12.000,00 Kč 

Výše odměny pro místostarostku: 7.500,00 Kč  

Výše odměny pro zastupitele: 280,00 Kč 

Výše odměny pro předsedu výboru: 880,00 Kč 

Výše odměny pro člena výboru. 340,00 Kč 

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

Usnesení 5/6/2014 

ZO schvaluje následující měsíční odměny: 

Výše odměny pro starostu: 12.000,00 Kč  

Výše odměny pro místostarostku: 7.500,00 Kč 

Výše odměny pro zastupitele: 280,00 Kč 

Výše odměny pro předsedu výboru: 880,00 Kč 

Výše odměny pro člena výboru: 340,00 Kč 

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON 

ZO projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s fi E-ON, distribuce a.s. (strana 

oprávněná) na pozemku p. č. PK 1143, PK 1144 díl II v k.ú. Sviny. 

Vlastníkem uvedených pozemků je obec Sviny (jako strana povinná). Věcné břemeno se 

zřizuje z důvodu uložení kabelu NN (přípojka k fotbalovému hřišti).  

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

Usnesení 6/6/2014 

ZO schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s fi E-ON, distribuce a.s. (strana 

oprávněná) na p. č. PK 1143, PK 1144 díl I, PK 1144 díl II v k.ú. Sviny. Vlastníkem 

uvedených pozemků je obec Sviny (jako strana povinná). Věcné břemeno se zřizuje z důvodu 

uložení kabelu NN (přípojka k fotbalovému hřišti).  

 

ZO projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s fi E-ON, distribuce a.s. (strana 

oprávněná) na pozemku parcely č. 25/17, 28/2 v k.ú. Kundratice. Vlastníkem uvedených 

pozemků je obec Sviny (jako strana povinná). Věcné břemeno se zřizuje za účelem položení 

zemního kabelu NN – podpěrný sloup venkovního vedení NN Kundratice.  

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

 

Usnesení 7/6/2014 

ZO schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s fi E-ON, distribuce a.s. (strana 

oprávněná) na pozemku parcely č. 25/17, 28/2 v k.ú. Kundratice. Vlastníkem uvedených 

pozemků je obec Sviny (jako strana povinná).  

 

ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene s fi E-ON, distribuce a.s. (strana 

oprávněná) na pozemku parcely č. 38/1, 1847 v k. ú. Sviny. Vlastníkem uvedených pozemků 

je obec Sviny (jako strana povinná). Smlouva se zřizuje za účelem umístění distribuční 

soustavy – přípojky STL (ZTV Sviny – Munice). 
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Pro: 7 Proti: 0   Zdržel se: 0   Nepřítomen: 0 

 

Usnesení 8/6/2014 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s fi E-ON, distribuce a.s. (strana 

oprávněná) na pozemku parcely č. 38/1, 1847 v k.ú. Sviny. Vlastníkem uvedených pozemků 

je obec Sviny (jako strana povinná). Smlouva se zřizuje za účelem umístění distribuční 

soustavy – přípojky STL (ZTV Sviny – Munice).  

  

7. Smlouva o výpůjčce SÚS JK (most Kunratice)  
ZO projednalo smlouvu o výpůjčce části pozemku KN p. č. 209/2 – ostatní plocha, KN p.č. 

28/1 – orná půda, KN p. č. 464/2 – ostatní plocha, KN p. č. 209/1 – trvalý porost.  

Smlouvu o výpůjčce navrhuje SÚS JK – jedná se o rekonstrukci mostu Kundratice na silnici 

č. 14717 – 1. Dále ZO projednalo návrh smlouvy o smlouvách budoucích, které navrhuje SUS 

JK za účelem trvalého záboru, který by se předběžně týkal pozemku KN 209/2 – zábor 24 m
2
, 

KN 28/1 – zábor 35 m
2
, KN 464/2 – zábor 6 m2. SUS JK navrhuje trvalý zábor řešit darovací 

smlouvou. ZO po projednání pověřuje starostu obce k dalšímu jednání se SUS JK  o možném 

odkoupení uvedených pozemků za cenu 100,- Kč/m
2
.  

 

8. Výstavba r. 2014 (informace)  

Starosta obce informoval o zkolaudování místní obslužné komunikace Munice – výrok: bez 

výhrad.  

 

9. Vánoční oslavy – projednání 

Ing. Pavla Slípková informovala o vánočním zpívání u stromečku. Navrhuje termín neděli 21. 

12.2014 od 16.00 hod. s vystoupením souboru Blaťák s živým Betlémem. Cena za vystoupení 

je 3.000,00 mimo dopravu.  

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

Usnesení 9/6/2014 

ZO schvaluje vánoční zpívání u stromečku.  

 

10. Příkaz k inventarizaci 

Starosta obce vydává příkaz k inventarizaci k 31. 12. 2014. |Zastupitelé navrhují tyto členy 

inventarizační komise: Předseda – p. Jan Růžička, členové -  Ing. Pavla Slípkavá a p. Anna 

Boubelíková. 

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

Usnesení 10/6/2014 

ZO schvaluje členy inventarizační komise: předseda p. Jan Růžička, členové - Ing. Pavla 

Slípková a p. Anna Boubelíková.  

 

11. Podněty připomínky – MŠ, POV, obecní les, pergola, Svodnice, rodáci 2015 

Starosta obce informoval o situaci v místní MŠ v souvislosti s onemocněním p. ředitelky 

Bůžkové.  

Starosta bude žádat pozemkový úřad v J. Hradci o poražení stromů ve Svodnici – bude třeba 

porazit 20 stromů.  

V souvislosti s POV je možno uskutečnit menší investiční akce. JČ kraj nám zaslal jednotlivé 

dotační tituly, o které je potřeba zažádat do konce roku 2014.  

Ing. Slípková navrhuje opravit pódium a pořídit novou předělovací zástěnu do sálu.  

Další návrh je revitalizovat návesní rybník. 

Ing. Slípková informovala o špatném stavu rybníku Hliník.   
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Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0  Nepřítomen: 0 

Usnesení 10/6/2014 

ZO schvaluje podat žádost o dotaci z POV Jč. kraje na r. 2015. Jako prioritní akce bude 

oprava návesního rybníka, jako náhradní akci opravu kulturního zařízení (oprava pódia 

a výměna zástěny v sále).  

 

12. Odměna pro správce kurtu 

Starosta obce navrhl odměnu pro správce kurtu p. Josefa Hajíče ve výši 5.000,00 Kč za rok 

2014.  

 

Pro: 7 Proti: 0  zdržel se: 0  Nepřítomen: 0 

Usnesení 11/6/2014 

ZO schvaluje jednorázovou odměnu pro správce kurtu p. Josefa Hajíče ve výši 5.000,00 za 

rok 2014. 

  

13. Závěr 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21.00 hodin.  

  

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.  

 

 


