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Obec Sviny Čj. 6/2015   
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 6. 9. 2015 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Ing. František David, Ing. Pavla Slípková, Ing. Martin Havelda, Václav Musil, 

Radek Polák, Anna Boubelíková 

 

 Omluveni: Jan Růžička  

 

  Program jednání: 

 

 1.    Zahájení 

 2.    Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

 3.    Projednání a schválení programu jednání 

4.    Oprava rybníka Kundratice 

         5.    Bezúpl. převod pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

         6.    Objízdná trasa – silnice III/14717  

         7.    Kanalizace - Pazderna 

 8.    Pojistné smlouvy (pojištění majetku obce) 

 9.    Nákup party stanu pro kulturní účely obce 

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

Usnesení č. 1/6/2015 

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

Usnesení 2/6/2015 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

 

4. Oprava rybníka Kundratice 

Rybník v Kundraticích je před dokončením. Rozpočet činil 309.700,00 Kč s DPH. Z důvodu 

sesypání hráze byly provedeny vícepráce v hodnotě 30.000,00 Kč s DPH.   

V původním rozpočtu nebylo zahrnuto stavidlo a je předpoklad, že výměnu provede pan Josef 

Hajíč, podobně jako při opravě rybníka ve Svinech. Pan Hajíč bude požádán o vypracování 

nabídky.     

Pro:6  Proti:0   Zdržel se:0  Nepřítomen:1  
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Usnesení 3/6/2015 

ZO souhlasí s úhradou částky ve výši 30.000,00 Kč za vícepráce formou dodatku smlouvy.  

   

5. Bezúplatný převod pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

ZO projednalo nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném 

převodu par. č. 462 v Kundraticích. Jedná se o účelovou komunikaci (polní cesta.). 

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

Usnesení 4/6/2015 

ZO schvaluje žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemku 

par. č. 462 v k. ú. Kundratice u Svinů z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví obce Sviny.  

 

6. Objízdná trasa – silnice III/14717   
Starosta obce podal informaci o urgenci špatného stavu objízdné trasy na Horusice.  Žádost 

o opravu uvedené silnice byla prozatím zamítnuta.   

    

7. Kanalizace - Pazderna 

ZO projednalo žádost pana Miroslava Zedníka, Ak. Bydžovského 436, Veselí nad Lužnicí, 

o napojení na kanalizaci ke stavební parcele č. 1252/65 a 1252/64 v KÚ Sviny. Předběžná 

kalkulace materiálu na tuto akci je 111.516,00 Kč.  

Pro:5  Proti: 0    Zdržel se: 1   Nepřítomen: 1 

Usnesení 5/6/2015 

ZO schvaluje vybudování kanalizace k par. č. 1252/65 a par. č. 1252/64 v lokalitě Pazderna za 

cenu 111.516,00 Kč (cena materiálu).  

  

8. Pojistné smlouvy (pojištění majetku obce) 

ZO projednalo revizi pojistných smluv budov ve vlastnictví obce a pojištění odpovědnosti 

za škodu.  V současnosti je pojištěna pouze budova školy a místního pohostinství. 

ZO navrhuje oslovit pojišťovny a finanční makléře v souvislosti s revizí dosavadních smluv 

a vypracování nových smluv na ostatní budovy a stavby ve vlastnictví obce.   

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

Usnesení 6/6/2015 

ZO schvaluje oslovit pracovníky pojišťoven v souvislosti s revizí dosavadních pojistných 

smluv (budova školy, budova pohostinství) a zřízení nových pojistných smluv na ostatní 

budovy ve vlastnictví obce, včetně pojištění odpovědnosti za škodu. 

 

9.  Nákup party stanu pro kulturní účely obce 

Ing. Pavla Slípková informovala o potřebě nákupu party stanu pro kulturní účely v obci. 

O stan budou pečovat místní hasiči. Další návrh je nakoupit lavice a stoly k posezení.  

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

Usnesení 7/6/2015 

ZO schvaluje nákup party stanu pro kulturní účely obce. ZO pověřuje Ing. Pavlu Slípkovou 

k zajištění cenových nabídek.   

  

 10. Podněty, připomínky 

Pan Radek Polák informoval o stížnostech na provoz místního pohostinství.   

Pan Polák též podal návrh na podání žádosti o dotace na obnovu rybníka „Obecník“. Uvedený 

rybník byl v minulosti zrušen, nacházel se severozápadně od obce Sviny. Jeho obnova by 

mohla pozitivně ovlivnit vodní poměry v okolí obce i v samotné obci Sviny.  
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Starosta obce informoval o získání dotace od Ministerstva kultury na II. etapu opravy 

kapličky v Kundraticích v hodnotě 216.000,00 Kč. 

Dále je v řízení žádost o dotaci na opravu kapličky ve Svinech (nátěr střechy a oprava soklu) 

ve výši 50.000,00 Kč.  

  

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.  

 

 

 

 

  


