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Obec Sviny Čj. 7/2014 
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16. 12. 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.    Schválení rozpočtu na rok 2015  

        

5.    Dílčí přezkum hospodaření obce 

6.    Program obnovy venkova na r. 2015 

 7.    Sraz rodáků 2015 

 8.    Rozpočtový výhled na r. 2016, 2017 

 9.    Vánoční oslavy – projednání 

 10.  Smlouva věcné břemeno 

 11. Smlouva o zřízení věcného břemene (Kundratice, Sviny – Munice) 

 12.  Dodatek ke smlouvě č. 2 

 13. Podněty, připomínky 

 14. Fi Rumpold – točna 

 15. Příspěvek na dovybavení mobiliářem 

 16. DSO Veselsko – darovací smlouva 

 17. Topoly – svodnice 

 18. Hliník 

 19. Pohledávky 

 20. 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. 1/7/2014 

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 2/7/2014 

Program byl schválen bez připomínek. 
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4. Schválení rozpočtu na r. 2015 

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

položkami rozpočtu seznámila zastupitele paní Anna Boubelíková. Rozpočet je navržen jako 

vyrovnaný – příjmy: 4.774,-.tis Kč,- , výdaje:  4.774,- tis.  Kč. Rozpočtový výhled na r. 2016: 

příjmy 4.774,- tis. Kč, výdaje: 4.774,- tis. Kč. Rozpočtový výhled na r. 2017: příjmy: 4.774,- 

tis. Kč, výdaje 4.774,- tis. Kč.   

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

   

Usnesení 3/7/2014 

ZO schvaluje rozpočet na rok 2015. Příjmy: 4.774,- tis. Kč. Výdaje: 4.774,- tis. Kč. Rozpočet 

je schválen jako vyrovnaný.  

 

5. Dílčí přezkum hospodaření obce 

Starosta obce informoval o přezkumu hospodaření obce, který se uskutečnil 20. 11. 2014. 

Byly zjištěny nedostatky méně závažného charakteru, podle ustanovení § 10, odst. 3, písm. b) 

zákona č. 420/2004 Sb. ZO projednalo dvě nápravná opatření: 1. V případě podání návrhu na 

vklad (kupní smlouva) účtovat v den podání návrhu na vklad. V případě zřízení věcného 

břemene účtovat v den podání na vklad jako pohledávku a v den vrácení účtovat na analytický 

účet. 2. Při uzavření smlouvy s dodavatelem, kdy částka převýší 500 tis. Kč bez DPH je 

potřeba zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele.   

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

Usnesení 4/7/2014 

ZO bere na vědomí přezkum hospodaření obce a schvaluje nápravná opatření. 

1. V případě podání návrhu na vklad (kupní smlouva) účtovat v den podání návrhu na vklad. 

V případě zřízení věcného břemene účtovat v den podání na vklad jako pohledávku a v den 

vrácení účtovat na analytický účet.  

2. Při uzavření smlouvy s dodavatelem, kdy částka převýší 500 tis. Kč bez DPH je potřeba 

zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele.   

 

6. Program obnovy venkova (POV) r. 2015 

ZO projednalo krajský grant – program obnovy venkova JK na rok 2015. Jako první investici 

v tomto programu navrhuje ZO opravu hrází rybníka (požární nádrže) na návsi a jako druhou 

investici ZO navrhuje opravu kulturního zařízení – tj. zástěny mezi malým a velkým sálem, 

a opravu podia ve velkém  sále místního pohostinství. Ve věci opravy hráze rybníka byly 

osloveny 3 firmy: fi Chališ navrhuje cenu 595 078,- Kč,- vč. DPH, fi STS Veselí n. Luž. Cenu 

345 576,- Kč vč. DPH a  a fi Sdružení Petřička Jaroslav, Mažice 375 100,- Kč vč. DPH. ZO 

navrhuje fi Sdružení Petřička, Mažice. Fi STS Veselí n. Luž. nejasně specifikovala náklady na 

akci. 

  

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

Usnesení 5/7/2014 

ZO schvaluje jako první investici programu POV opravu hráze rybníka (požární nádrže) 

a jako druhou investici schvaluje opravu kulturního zařízení, tj. výměnu zástěny mezi malým 

a velkým sálem a opravu podia ve velkém sále místního pohostinství. Dále ZO schvaluje fi 

Sdružení Petřička Jaroslav, Mažice 53,  jako zhotovitele opravy hráze rybníka za cenu 

375 100,- Kč. vč. DPH a pověřuje starostu obce  uzavřením smlouvy se zhotovitelem.   
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7. Sraz rodáků 2015  
ZO obce projednalo sraz rodáků v r. 2015. Jako termín navrhuje sobotu 13. června 2015, 

případně sobotu 6. června 2015. ZO pověřilo starostu obce oslovením kapely Vysočinka, 

Božejáci nebo B-Kvintet.  

 

 

8. Rozpočtový výhled na r. 2016, 2017 

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

Usnesení 6/7/2014 

ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016 ve výši: příjmy 4.774,- tis. Kč, výdaje 4.774,- 

tis. Kč. ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2017 ve výši: příjmy: 4.774,- tis. Kč, výdaje: 

4.774,- Kč.  

 

 9. Vánoční oslavy – projednání 

Ing. Pavla Slípková informovala o vánočním zpívání u stromečku, které se ukuteční v neděli 

21. 12.2014 od 16.00 hod. s vystoupením souboru  Blaťák – představení živý Betlém.  Cena 

za vystoupení je cca 4.000,00 Kč. Pro soubor je potřeba zajistit občerstvení. V případě 

špatného počasí bude zajištěn stan.  

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

  

Usnesení 7/7/2014 

ZO schvaluje konání vánočních oslav 21. 12. 2014 od 16.00 hodin a vypůjčení stanu pro 

účinkující.  

 

10. Smlouva věcné břemeno  

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

Usnesení 8/7/2014 

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

oprávněná) na pozemku p. č. PK 1143, PK 1144 díl I, PK 1144 díl II 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). Tímto usnesením ZO ruší usnesení 

č. 6/6/2014 ze dne 18. 11. 2014 a to z důvodu, že uvedená smlouva je doplněna v čl. IV 

a bodu 4.4 - oprávněná osoba provede vytyčení polohy své distribuční soustavy, pro jejíž 

umístění je věcné břemeno zřizováno na pozemku povinného a to jedenkrát v období dvou let 

bezúplatně, pokud z důvodu stavební činnosti povinný (vlastník nebo uživatel pozemku) 

o vytýčení polohy distribuční soustavy požádá.   

 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene (Kundratice, Sviny – Munice) 

Usnesení 9/7/2014 

ZO schvaluje smlouvu zřízení věcného břemene s fi E.-ON Distribuce a.s. (strana oprávněná) 

pozemku p. 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. Tímto usnesením ZO ruší usnesení 

č. 7/6/2014 ze dne 18. 11. 2014 a to z důvodu, že uvedená smlouva je doplněna v č. IV, bodu 

4.4 – oprávněná osoba provede vytáčení polohy své distribuční soustavy, pro jejíž umístění je 

věcné břemeno zřizováno na pozemku povinného, a to jedenkrát v období dvou let 

bezúplatně, pokud z důvodu stavební činnosti povinný (vlastník nebo uživatel pozemku) 

o vytýčení polohy distribuční soustavy požádá.  
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ZO schvaluje Smlouvu o zřízení o věcného břemene s fi E-ON Distribuce, a.s. (strana 

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

Sviny (jako strana povinná). Smlouva se zřizuje za účelem umístnění distribuční soustavy – 

přípojky STL (ZTV Sviny – Munice). Tímto zastupitelstvo ruší znění usnesení č. 8/6/2014 

ze dne 18. 11. 2014.  

 

 

12. Dodatek ke smlouvě č. 2 

Starosta obce informoval o dodatku ke smlouvě č. 2 ve věci opravy kaple v Kundraticích. 

Cena byla navýšena o 57.750,00 Kč bez DPH 

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

Usneseni 10/7/2014 

ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 29. 4.2014 – navýšení ceny o 57 750,- Kč bez 

DPH z důvodu změny krytiny věže. Použita platinovaná měď dle závazného stanoviska 

odboru výstavby Soběslav. 

 

13. Podněty, připomínky 

Na základě připomínek občanů  ZO projednalo situaci v místní MŠ. 

Současná ředitelka má 6 letý mandát, tj. od 1. 9. 2012 do 31. 8.2018, výběrové řízení je 

možno vyhlásit v r. 2018 a to do 30. 4. uvedeného roku.    

 

14. Fi Rumpold – točna 

Fi Rumpold má požadavek na otáčení v obci. 

 

15. Příspěvek na dovybavení obce mobiliářem 

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

Usnesení 12/7/2014 

ZO schvaluje neinvestiční příspěvek na dovybavení obce mobiliářem – renovace stávající 

informační tabule (oprava) v částce 2 525,47 vč. DPH – fa č. 40/2014. 

 

 

16. DSO Veselsko – darovací smlouva 

Starosta informoval ZO o zaslání darovací smlouvy DSO Veselsko a předávacích protokolů 

k majetku, který byl pořízen v rámci společného projektu DSO Veselsko z dotačního 

programu POV 2014. Dárce touto smlouvou bezplatně přenechává obdarovanému majetek 

v tomto rozsahu: renovace jednoho kusu informační tabule (tzn. obnovení nátěru, dotažení 

vrutu, výměna vnitřní informační desky za aktualizovanou vč.grafických prací) – oprava 

v celkové hodnotě 7 965,- KČ 

Usnesení č. 14/7/2014 

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

ZO schvaluje darovací smlouvu od DSO Veselsko jako dárce. Dárce touto smlouvu bezplatně 

přenechává obdarovanému (obec Sviny) majetek v rozsahu: renovace jednoho kusu 

informační tabule (tzn. obnovení nátěru, dotažení vrutu, výměna vnitřní informační desky za 

aktualizovanou vč. grafických prací) – oprava v celkové hodnotě 7 965,- KČ. 

 

17. Topoly – svodnice 

Starosta obce podal žádost o porážku 20 topolů – prozatím pozastaveno. 

 

18. Hliňák (vodní nádrž Cihelna) 
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Ing. Martin Havelda informoval o podmínkách pronájmu rybníku Hliník. Jednotliví zájemci 

o správu rybníka se budou moci hlásit do 31. 1. 2015. Tyto podmínky budou zveřejněny na 

úřední desce obce a i elektronicky.  

 

19. Pohledávky 

Paní Anna Boubelíková informovala o pohledávkách za vodu. 

 

 

20. Závěr 

Starosta obce ukončil zasedání v 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.  

 

 


