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Obec Sviny Čj. 7/2015   
  

       Zápis 

 

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

 

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

Radek Polák, Anna Boubelíková, Jan Růžička 

 

 Omluveni:  

 

  Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

3. Projednání a schválení programu jednání 

4. Pojištění obecního majetku 

5. Informace k opravám – kaple Sviny a Kundratice 

6. Rybník Kundratice 

7. Rybník Sviny 

8.  Přeložení vodovodního řádu na par. č. 1720/2KÚ Sviny 

9.  Nabídka party stanu 

10.  Mateřská škola Sviny – inspekční zpráva 

11.  Příspěvky na kulturní akce – podzim a zima 2015 

12.  Podněty, připomínky 

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. 1/7/2015 

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 2/7/2015 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

4. Pojištění obecního majetku 

Starosta obce informoval ZO o nabídce pojišťoven ohledně pojištění obecního majetku. 

Zájem projevily tři pojišťovací společnosti a to Česká pojišťovna, Bonex s.r.o. a Němec 

Partners. Jedná se o pojištění těchto budov ve vlastnictví obce:   

budova OÚ a pohostinství, budova MŠ, požární zbrojnice, šatny SK, vodárna, kaple Sviny 

a kaple Kundratice.   
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5. Informace k opravám – kaple Sviny a Kundratice 

ZO projednalo stav oprav kaplí v Kundraticích a ve Svinech.  

Kaple v Kundraticích je dokončená, dotace druhé (závěrečné) etapy činila 216.000,- Kč. 

Na opravu kaple ve Svinech obdržela obec dotaci 54.000,- Kč, (celkový rozpočet na opravu 

činil 84.000,-Kč.) Jednalo se o nátěr věže a opravu spodní části omítky (soklu).  

Z POV (oprava hráze návesního rybníka) obdržela obec částku 130.000,- Kč – celkový 

rozpočet na opravu činil 375.100,- Kč.  

  

6. Rybník Kundratice   
ZO projednalo stav oprav Velkého rybníka v Kundraticích. Zbývá instalovat stavidlo 

a provést betonové zpevnění části hráze v délce 17 m. ZO na minulém zasedání navrhlo 

oslovit pana Josefa Hajíče a porovnat jeho cenovou nabídku s nabídkou fi Chališ. Pan Hajíč 

cenovou nabídku dodal a jeho nabídka je o 54.000,- Kč nižší než nabídka fi Chališ.  

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

 Usnesení 3/7/2015 

ZO pověřuje provedením dokončovacích prací (instalace stavidla a zpevnění části hráze 

poblíž stavidla) Velkého rybníka v Kundraticích pana Josefa Hajíče.  

 

7. Rybník Sviny 

ZO projednalo opravu druhého návesního rybníka. ZO uvažuje provést opravu v letním 

období příštího roku – červenec, srpen 2016.   

V listopadu letošního roku je potřeba rybník vypustit.  

 

8. Přeložení vodovodního řádu na par. č. 1720/2 KÚ Sviny - Munice 

ZO projednalo přeložení vodovodního řádu na  parc. č. 1720/2 KÚ Sviny z důvodu výstavby 

rodinného domu pana Lískovce. Nyní vodovodní řád prochází přes parcelu pana Lískovce 

a nebylo by možné provést stavbu RD.  

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

Usnesení 4/7/2015 

ZO schvaluje přeložení vodovodního řádu na parc. č. 1720/2 KÚ Sviny.  

 

9.  Nabídka party stanu 

Ing. Pavla Slípková informovala o cenové nabídce party stanu za 28.400,- Kč vč. DPH.  

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

Usnesení 5/7/2015 

ZO schvaluje nákup party stanu za 28.400,- Kč vč. DPH. 

  

10. Mateřská škola Sviny - inspekční zpráva 

Starosta obce seznámil ZO s inspekční zprávou místní MŠ. Inspekce proběhla dne 

16. 9. 2015. MŠ byla ohodnocena kladně.  

Inspekcí bylo doporučeno: obnova starého nábytku, nákup počítače pro děti, pořízení výtahu, 

nákup myčky nádobí a zlepšení zázemí pro zaměstnance (rozšíření kanceláře). Pořízení 

výtahu se ZO jeví jako problematické.  

 

11. Příspěvky na kulturní akce – podzim a zima 2015 

Ing Pavla Slípková informovala o kulturních akcích, které proběhnou do konce letošního 

roku. Jedná se o tyto akce: 

Vítání občánků (dne 8. 11. 2015 - 5 dětí), lampionový průvod (dne 31. 10. 2015), 

Mikulášskou besídku, čertovskou obchůzku (dne 5. 12. 2015) a zpívání u vánočního stromu 

(úterý 22. 12. 2015). 
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Pro:7  Proti:0   Zdržel se:0   Nepřítomen: 0 

Usnesení 6/7/2015 

ZO schvaluje výše uvedené podzimní a zimní kulturní akce. ZO poskytne finanční příspěvek 

ve výši prokázaných nákladů.  

 

12. Podněty, připomínky 

 

a) Pozemkový úřad České Budějovice navrhuje doplnit geometrický plán v souvislosti 

s místní obslužnou komunikací (v blízkosti areálu  fi Agro Jinos). 

 

b) Návrh odměny pro pana Jaroslava Srnce – filmová dokumentace akce „Rodáci“ 2.500,- 

Kč. Návrh odměny pro pana Josefa Hajíče – správce tenisového hřiště – 5.000,- Kč.  

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

Usnesení 7/7/2015 

ZO schvaluje odměnu pro pana Jaroslava Srnce ve výši 2.5000,00 Kč a odměnu pro pana 

Josefa Hajíče ve výši 5.000,00 Kč.  

 

c) Doplnění usnesení zasedání ZO č. j. 1/2015 ze dne 20. 1. 2015 k bodu č. 4:  Provedením 

údržby a oprav budov ve vlastnictví obce ZO navrhuje pana Petra Trnku a pana Františka 

Radostu v souvislosti se setkáním rodáků.    

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

Usnesení 8/7/2015 

ZO schvaluje provedením údržby a oprav budov ve vlastnictví obce pana Petra Trnku a pana 

Františka Radostu.  

 

Starosta obce ukončil zasedání v 19.50 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.  

 

 

 

 

  


