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Obec Sviny Čj. 7/2012 
 

   

Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 6. 11. 2012 od 18 hodin. 

 

 

Přítomni: Ing. František David, Ing. Josef Pavlečka, Ing. Martin Havelda, Ing. Josef Sládek, 

Václav Stropek, Milan Brož, Anna Boubelíková 

 

 Omluveni:   

  

                           
  Program jednání: 

1.    Zahájení 

2.    Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

3.    Projednání a schválení programu 

4.    Pozemkové úpravy – Sviny – Kunratice – určení hranice k.ú. 

5.    Přípojka k vodovodní síti- dům č. p. 110 (p. Jan Kašpar) 

6.    Revitalizace rybníka - Kundratice  

7.    Místní pohostinství 

8.   Mateřská škola – nákup plynových kotlů 

9.   ČOV Munice – zkušební provoz  

10. POV – pro rok 2013 

11.  Rozpočtová změna 

12.  Návrh rozpočtu obce Sviny na r. 2013, návrh rozpočtového výhledu 

13. Připomínky, podněty 

14. Závěr 

 

1. Zahájení  

Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. František David. 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Ing. Martin Havelda a p. Ing. Josef Sládek. 

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

Usnesení č. 1/7/2012 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ing. Martin Havelda a p. Ing. Josef Sládek. 

 

3. Projednání a schválení programu 

    K uvedenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

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

   Usnesení 2/7/2012 

   Program byl schválen bez připomínek. 

   

4. Pozemkové úpravy  Sviny, Kundratice – určení hranice k.ú. 
Starosta obce informoval ZO ohledně pozemkových úprav, nutno stanovit hranici mezi 

obcemi Sviny a Kunratice. Pan Ing. Martin Havelda navrhl jako hranici stoku mezi 

jednotlivými obcemi.     
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5. Přípojka k vodovodní síti – dům č. p. 110 (p. Jan Kašpar)  

Pan Jan Kašpar požádal ZO o  připojení k vodovodní síti. Starosta obce informoval ohledně 

vyčíslení nákladů na tuto akci. Připadají v úvahu dvě varianty řešení – první varianta je přívod 

od pana Jana Radosty v délce asi 365 m, cena cca. 200 tis s DPH. Druhá varianta je přípojka 

od hydrantu p. Bartošky, cena cca 150 tis. s DPH. Členové ZO konstatovali, že tyto náklady 

jsou příliš vysoké a obec je ochotna poskytnout pouze spoluúčast ve výši do 30 tis. Kč 

z celkových nákladů.  

Dále pan Jan Kašpar požádal o napojení na odpadní kanalizaci parcely v jeho vlastnictví.   

 

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

Usnesení č. 3/7/2012  

ZO schvaluje finanční spoluúčast pro pana Jana Kašpara, č. p. 110 do výše 30 tis. Kč 

celkových nákladů.  

 

 

6. Revitalizace rybníka v Kundraticích 

Starosta obce informoval ohledně dopisu pana Josefa Nestávala ohledně revitalizace rybníka 

pan Nestával požaduje rybník zrušit a zavést. Uvedený rybník je zanesen v evidenci katastru 

nemovitostí k.ú. Tábor a v územním plánu obce Sviny. Ostatní občané Kunratic proti rybníku 

nemají námitky. Starosta obce vyrozumí pana Nestávala dopisem.  

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

Usnesení 4/7/2012 

ZO nesouhlasí se zrušením a zavezením rybníka. 

 

7. Místní pohostinství   

V měsíci říjnu odstranila Fi Stavo Sládek drobné zbývající nedostatky. Starosta obce 

pohostinství přijal jako dokončené a tudíž obec uhradí doplatek faktury ve výši  

548.579,- bez DPH.  

Pan Zemen starší požaduje přepsat nájemní smlouvu na pana Zemena mladšího. V tomto 

případě je nutno vyvolat výběrové řízení na nájemce pohostinství. Tuto skutečnost oznámí  

p. Zemanovi starosta obce. Paní Boubelíková informovala o potřebě stanovení výše nájmu za 

druhé čtvrtletí 2012 pro pana Zemena. ZO navrhuje dodatek smlouvy – nájemné bude 

stanoveno od 1. 8. 2012. K této změně ZO přistoupilo z důvodu nesplnění všech podmínek 

bezprostředně po zahájení provozu ze strany obce Sviny.   

Starosta obce informoval o nutnosti potřeby opravy plochy před obecním úřadem.  

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

Usnesení č. 5/7/2012 

ZO souhlasí s úhradou faktury za vícepráce v ceně 548.579,00 bez DPH.  

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

Usnesení č. 6/7/2012 

ZO schvaluje s dodatkem nájemní smlouvy provozovatele místního pohostinství  p. Zemena -  

Nájemné se stanovuje od 1. 8. 2012.  

  

8. Mateřská škola – nákup plynových kotlů 

Starosta obce informoval ohledně nákupu dvou plynových kotlů do MŠ. Kotle byly hrazeny 

z rezervního fondu MŠ.  

     
                                                                     

9. ČOV – Munice – zkušební provoz 

Starosta obce informoval, že 7. 11. 2012 provede fi Envi-pur  zkušební provoz  ČOV 

v Municích.  



3 

 

10. POV pro rok 2013 

Starosta obce informoval ohledně POV pro rok 2013. Starosta obce navrhuje zažádat o dotaci 

na výměnu oken u OÚ a ve velkém sále.  

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

Usnesení č. 7/7/2012 

ZO pověřuje starostu obce, aby požádal v souvislosti projektem POV podat přihlášku na 

dotaci na výměnu oken u OÚ a ve velkém sále místního pohostinství.   

 

11. Rozpočtová změna č. 3 

Paní Anna Boubelíková informovala o rozpočtové změně č. 3.   

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

Usnesení č. 8/7/2012 

ZO souhlasí s rozpočtovou změnou č. 3 (rozpočtové opatření přiloženo v příloze). 

 

12. Návrh rozpočtu obce Sviny na r. 2013, návrh rozpočtového výhledu na r. 2013-2015. 

Paní Anna Boubelíková informovala ohledně rozpočtu na rok 2013. 

Příjmy jsou kalkulovány vy výši 3 688 tis., výdaje ve výši 4 237 tis Kč, ztráta 547 tis.  

Ing. Josef Sládek poukazoval na nízkou sazbu za vodu, kterou hradí občané. Paní Anna 

Boubelíková informovala o nutnosti navýšení ceny za vodoměr z 50 Kč na 150 Kč.  

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

Usnesení č. 9/7/2012  

ZO souhlasí s návrhem rozpočtu pro r. 2013.: rozpočtové příjmy: 3 688 tis. Kč, rozpočtové 

výdaje: 4 237 tis. Kč., ztráta: 547 tis. Kč. Ztráta ve výši 547 tis. Kč bude hrazena ze zůstatku 

roku 2012.  

Usnesení 10/7/2012 

ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu na r. 2013-2015. Rozpočtové příjmy: 3.688 tis. Kč, 

rozpočtové výdaje: 4.237,- tis. Kč pro každý rok.  

 

13. Připomínky, podněty 

Starosta obce navrhl s odměnou paní Annu Boubelíkové a Věře Hruškové, každé ve výši 2 tis. 

za zpracování podkladů pro výběrové řízení v roce 2012. 

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

Usnesení 11/7/2012 

ZO souhlasí s odměnou paní Anně Boubelíkové a Věře Hruškové, každé ve výši 2 tis. Kč za 

zpracování podkladů pro výběrové řízení v roce 2012.   

 

ZO navrhuje příspěvek ve výši 5 tis. na vánoční besídku pod vánočním stromem.  

Pan Ing. Martin Havelda informoval ohledně nutnosti opravy kapličky v Kunraticích.  

Paní Anna Boubelíková informovala o výši nedoplatků za vodu a za komunální odpad.  

Paní Anna Plecerová dluží nájem za 1. Q. 2012.  

    

ZO navrhuje cenu za vodoměr v r. 2013 150,- Kč.  

ZO navrhuje jednotnou cenu za vodu v r. 2013 ve výši 10,-Kč/m3, v roce 2014 ve výši 15,-

Kč/m3.  

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

Usnesení č. 12/7/2012 

ZO souhlasí s cenou za vodoměr v r. 2013 ve výši 150,- Kč. Cena na vodu bude v roce 2013   

10,-Kč/m3, v roce 2014 bude činit 15,-Kč/m3.  
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Starosta obce informoval ohledně potřeby změny vyhlášky malého rozsahu postupu při 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. ZO projednalo návrh nové vyhlášky pro 

zakázky malého rozsahu. 

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

Usnesení č. 13/7/2012 

ZO souhlasí s vyhláškou pro zadávání zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 4. 2012.  

 

14. Závěr  

Starosta obce ukončil zasedání ve 21,00 hodin.   

    

ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Havelda, Ing. Josef Sládek                                                                 

 

             zapsala: Věra Hrušková                  

                                                                         

                                                                          

 

 

 


