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Obec Sviny Čj. 8/2015   
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 24. listopadu 2015 od 18:00 h. 

 

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.  Návrh rozpočtu pro rok 2016 

         5.  Rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018 

         6.  Pojištění budov ve vlastnictví obce a pojištění odpovědnosti 

         7.  Přezkum hospodaření obce 

 8.  Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva nemovité věci – pozemek 

              Kundratice (Úřad pro zastupování státu) 

         9.  Územní plán obce     

        10. Investice rybník ve Svinech    

        11. Dotační možnosti v roce 2016 – POV JčK 

        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 1/8/2015 

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 2/8/2015 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

4. Návrh rozpočtu pro rok 2016 

Paní Anna Boubelíková seznámila členy ZO s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu 

na r. 2016. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, příjmy:  4.794 tis. Kč, výdaje:  4.794 tis. Kč.  

 

Pro:7  Proti:0   Zdržel se:0  Nepřítomen:0  
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Usnesení 3/8/2015 

ZO schvaluje návrh rozpočtu na r. 2016. Rozpočet je stanoven jako vyrovnaný.  Příjmy:   

4.794 tis. Kč, výdaje:  4.794 tis. Kč.  

 

5. Rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018 

ZO projednalo rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018.  Rozpočtový výhled: příjmy: 

4.794 tis. Kč, výdaje:  4.794 tis. Kč.  

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

Usnesení 4/8/2015 

ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018. Rozpočtový výhled: 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. Nabídku podaly 3 pojišťovací subjekty a to ČP, fi Bonet, a fi Partners. Nabídka ceny 

pojištění se pohybuje cca kolem 30 tis. Kč ročně.  ZO navrhuje ještě další jednání 

s jednotlivými pojišťovnami. 

 

7. Přezkum hospodaření obce 

ZO projednalo výsledek dílčího přezkumu hospodaření obce, který se konal dne 19. 11. 2015. 

Byly zjištěny 2 závady méně závažného charakteru dle ustanovení § 10, odst. 3, písm. b) 

zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny dále v členění dle ustanovení § 32, odst. 1 a 2 

uvedeného zákona.  První závada: účetní doklad č. 710017 ze dne 4. 2. 2015 měl být účtován 

na účet č. 511. Druhá závada: příspěvková organizace MŠ Sviny ve své účetní uzávěrce 

nedodala svojí inventarizační zprávu. 

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

Usnesení 5/8/2015 

ZO schvaluje dílčí přezkum hospodaření obce.  

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

Usnesení 6/8/2015 

ZO schvaluje následná nápravná opatření. Součástí účetní uzávěrky příspěvkové organizace 

obce – MŠ Sviny za rok 2015 bude inventarizační zpráva, která se předložení k odstranění 

závad při dalším přezkumu hospodaření.  

 

8. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva nemovité věci – pozemek 

Kundratice (Úřad pro zastupování státu) 

ZO projednalo vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věci bezúplatného převodu 

vlastnického práva nemovité věci p. č. 462 v katastru obce Kundratice. Předmětný pozemek 

byl odúčtován z evidence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ke dni 

10. 11. 2015 byl na KÚ pro Jč. kraj, KP Tábor předán návrh na vklad práva do KN. 

 

9. Územní plán obce 

Podle § 188 stavebního zákona územní plán obce schválený k 1. 1. 2007 končí svoji platnost 

k 31. 12. 2020. ZO projednalo zadání pořízení nového územního plánu. Na zpracování 

nového územního plánu je možnost získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 

80 % uznatelných nákladů. 

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

Usnesení 7/8/2015  

ZO schvaluje zadání vypracování nového územního plánu obce Sviny.  
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10. Investice rybník ve Svinech 

ZO projednalo opravu návesního rybníka ve Svinech. Na základě připomínek uživatelů 

rybníka (rybářský spolek Sviny) ZO navrhuje rozšíření hráze kolem návesního rybníka 

(rybník před Poláků) a dále navrhuje v této souvislosti oslovit projektanta. Oprava rybníka se 

uskuteční v letních měsících 2016 a bude obsahovat úpravu dna, rozšíření hráze, úpravu 

svažitosti hráze, navezení hráze kamenivem a úpravu koruny hráze.  

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

Usnesení 8/8/2015 

ZO schvaluje opravu návesního rybníka ve Svinech. Oprava rybníka se uskuteční v letních 

měsících 2016 a bude obsahovat úpravu dna, rozšíření hráze, úpravu svažitosti hráze, 

navezení hráze kamenivem a úpravu koruny hráze. ZO pověřuje starostu obce k oslovení 

projektanta. Výběrové řízení bude zahájeno v jarních měsících r. 2016.  

  

11. Dotační možnosti v roce 2016 – POV 

Ing. Pavla Slípková informovala o možnostech dotačních titulů v roce 2016. ZO projednalo 

krajský grant Program obnovy venkova JčK na rok 2016. ZO navrhuje použít dotaci z POV 

na vybudování chodníku od nové zástavby Munice kolem nemovitosti č. p. 1 a jako náhradní 

projekt – oprava návesního rybníka - viz bod 10.  

ZO projednalo další dotační možnost od Ministerstva pro místní rozvoj (Podpora obnovy 

a rozvoje venkova) – dotační titul Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života 

v obci na obnovu vybavení MŠ Sviny.  

Dále Ing. Pavla Slípková informovala o možnosti investovat do dětského hřiště, které by se 

mohlo vybudovat v parku před mateřskou školkou. Tento projekt by mohl být 

spolufinancování nadací ČEZ – Oranžové hřiště.  

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

Usnesení 9/8/2015 

ZO schvaluje podat dotaci z POV JčK na vybudování chodníku od nové zástavby Munice 

kolem nemovitosti č. p. 1 a jako náhradní projekt opravu návesního rybníka.  

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

Usnesení 10/8/2015 

ZO schvaluje podat dotaci z MRR na obnovu vybavení MŠ Sviny.  

 

12. Podněty, připomínky 

Starosta obce informoval o setkání starostů Mikroregionu Veselsko v Bošilci.    

 

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.  


