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Obec Sviny Čj. 9/2015   
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 15. prosince 2015 od 18 hod. 

 

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

Radek Polák, Anna Boubelíková, Jan Růžička 

 

 Omluveni:  

 

 Hosté: p. Josef Boubelík 

 

  Program jednání: 

 1.  Zahájení 

 2.  Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

 3.  Projednání a schválení programu jednání 

4.  Schválení rozpočtu pro rok 2016 

         5.  Schválení rozpočtových výhledů na roky 2017 a 2018 

         6.  Pojištění budov ve vlastnictví obce a pojištění odpovědnosti 

         7.  Záměr prodeje pozemku v KÚ Sviny 

 8.  Příkaz k inventarizaci 

         9.  Stanovisko k odběru podzemních vod – drůbežářský podnik     

        10. Revize plynového topení 

        11. Dotační možnosti v roce 2016 – (POV) 

        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 1/9/2015 

Ověřovateli zápisu jsou 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 2/9/2015 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

4. Schválení rozpočtu pro rok 2016 

Paní Anna Boubelíková seznámila členy ZO s jednotlivými položkami rozpočtu na r. 2016. 

Rozpočet je schvalován na paragrafy a je navržen jako vyrovnaný. 
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Příjmy: 4.794 tis. Kč, z toho daňové příjmy 4.327,00 tis. Kč, nedaňové příjmy 407,00 tis. Kč 

a přijaté dotace 60 tis. Kč. 

Výdaje:  4.794 tis. Kč, z toho investice 300 tis. Kč, předškolní zařízení příspěvek 350 tis. Kč 

a tělovýchovná činnost příspěvek 35 tis. Kč.   

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

 

Usnesení 3/9/2015 

ZO schvaluje rozpočet na r. 2016 na paragrafy. Rozpočet je stanoven jako vyrovnaný.    

Příjmy:  4.794 tis. Kč, z toho daňové příjmy 4.327,00 tis. Kč, nedaňové příjmy 407,00 tis. Kč 

a přijaté dotace 60 tis. Kč. 

Výdaje:  4.794 tis. Kč, z toho investice 300 tis. Kč, předškolní zařízení příspěvek 350 tis. Kč 

 a tělovýchovná činnost příspěvek 35 tis. Kč.   

 

5. Schválení rozpočtových výhledů na roky 2017 a 2018 

ZO projednalo rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018.  

Rozpočtový výhled na r. 2017: příjmy: 4.794 tis. Kč, výdaje:  4.794 tis. Kč. 

Rozpočtový výhled na r. 2018: příjmy: 4.794 tis. Kč, výdaje:  4.794 tis. Kč. 

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

 

Usnesení 4/9/2015 

ZO schvaluje rozpočtový výhled na paragrafy na r. 2017. Příjmy: 4.794 tis. Kč, výdaje: 4.794 

tis. Kč.  

ZO schvaluje rozpočtový výhled na paragrafy na r. 2018. Příjmy: 4.794 tis. Kč, výdaje:  4.794 

tis. Kč. 

 

6. Pojištění budov ve vlastnictví obce a pojištění odpovědnosti   
ZO projednalo návrhy pojištění budov a cenové nabídky od jednotlivých pojišťovacích 

subjektů. ZO navrhuje jako nejvýhodnější pojištění budov ve vlastnictví obce od pojišťovny 

Kooperativa. Roční pojistné bude činit 11.232,- Kč. V této částce jsou zahrnuty budovy, 

movitý majetek a pojištění odpovědnosti.   

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

 

Usnesení 5/9/2015 

ZO schvaluje pojišťovnu Kooperativa k pojištění budov a movitého majetku ve vlastnictví 

obce Sviny, včetně pojištění odpovědnosti. Roční pojistná částka bude činit 11.232,00 Kč. ZO 

pověřuje starostu obce k uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa.  

 

7. Záměr prodeje pozemku v KÚ Sviny 

ZO projednalo žádost o odkup pozemků p. č. 38/20, 38/21 a 38/1 v KÚ Sviny. Rozhodnutí 

o záměru vyhlášení prodeje uvedených pozemků ZO odložilo na zasedání v lednu 2016.   

 

8. Příkaz k inventarizaci 

ZO projednalo příkaz k inventarizaci majetku obce. Jako předseda je navržen pan Jan Růžička 

a jako členové komise Ing. Pavla Slípková a p. Anna Boubelíková 

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

 

Usnesení 6/9/2015 

ZO schvaluje jako předsedu inventarizační komise pana Jana Růžičku a jako členy paní 

Ing. Pavlu Slípkovou a paní Annu Boubelíkovou.  
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9. Stanovisko k odběru podzemních vod – drůbežářský podnik 

Pan Josef Boubelík informoval o spolupráci s drůbežářským podnikem ve věci odběru vody. 

ZO projednalo žádost drůbežářského podniku o stanovisko ke kolaudaci vlastního vrtu pro 

čerpání podzemních vod. ZO navrhuje vyžádání odborného posudku nebo vyjádření 

příslušných orgánů, zda tento vrt neohrozí kapacitu čerpání podzemních vod vrtu ve 

vlastnictví obce, který je vzdálen cca 200 m.   

ZO dále projednalo dodávky podzemní vody drůbežářskému podniku a navrhuje přepracování 

stávající smlouvy o dodávce podzemní vody pro drůbežářský podnik a zrušení krátkodobých 

dodávek vody.  

 

10. Revize plynového topení 

Dne 8. 12. 2015 byla provedena revize plynového topení budov ve vlastnictví obce. Byly 

zjištěny závady v sále místního pohostinství. Závady spočívaly ve způsobu upevnění 

(zavěšení) topných těles.  Práce na odstranění závad budou zahájeny 11. 1. 2016. Oprava byla 

projednána s panem Františkem Radostou a Petrem Trnkou.  

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

 

Usnesení 7/9/2015 

ZO schvaluje opravu plynového topení v sále místního pohostinství, opravu provede pan 

František Radosta a pan Petr Trnka.   

  

11. Dotační možnosti v roce 2016 – POV  

Ing. Pavla Slípková informovala o dalších nově vypsaných krajských dotačních titulech pro 

rok 2016. ZO navrhuje přehodnotit podání náhradního projektu – oprava rybníku ve Svinech 

z Programu obnovy venkova JčK na rok 2016 a na tuto investici zkusit podat žádost 

o podporu z krajského grantu – požární nádrže, který bude vypsaný v únoru. Z programu 

obnovy venkova bude podán projekt vybudování chodníku od nové zástavby Munice kolem 

nemovitostí č. p. 1. Na vybudování chodníku musí proběhnout stavební řízení a musí být 

zpracována projektová dokumentace.  

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

 

Usnesení 8/9/2015 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z POV JčK na vybudování chodníku od nové zástavby 

Munice kolem nemovitosti č. p. 1. 

 

Usnesení 9/9/2015 

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

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z krajského grantu – požární nádrže na opravu 

návesního rybníka. 

 

Usnesení 10/9/2015 

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

ZO schvaluje zadání projektové dokumentace na výstavbu chodníku.  

 

12. Podněty, připomínky 

Starosta obce informoval o povinné aktualizaci územního plánu obce, která musí být 

provedena nejpozději do konce roku 2020. Na aktualizaci územního plánu obce je možno 

obdržet dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70 %.  
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13. 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.  


