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Obec Sviny Čj. 3/2016   
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 26. dubna 2016 od 18 hod. 

 

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

Radek Polák, Jan Růžička 

 

 Omluveni: Anna Boubelíková 

  

  Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 

3. Projednání a schválení programu jednání 

4. Oprava hráze rybníka Sviny 

5. POV – chodník Sviny 

6. Pozemkové úpravy v k. ú. Sviny 

7. Obecní les 

8. Opravy místních komunikací 

9. Sběr komunálního odpadu 

     10. Blatské slavnosti 2016 

     11. Monitorování skládek odpadu (kamerový systém) 

     12. Hydrologický průzkum – náhradní vrt 

     13. Schválené žádosti o dotace MMR 

     14. MŠ Sviny 

     15. Podněty, připomínky 

     16. 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:6  Proti: 0   Zdržel se: 0  Nepřítomen: 1 

Usnesení 1/3/2016 

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:6  Proti: 0   Zdržel se: 0  Nepřítomen: 1  

Usnesení 2/3/2016 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

4. Oprava hráze rybníka Sviny 

Starosta obce informoval o změně zhotovitele hráze rybníka ve Svinech. Fi Chališ, která 

výběrové řízení vyhrála, se vzdala. Dále byla proto oslovena Fi Lesostavby Třeboň, ta se též 
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vzdala. Zakázku provede fi Sdružení Petřička Jaroslav Mažice, která se umístila na třetím 

místě výběrového řízení za cenu 447.700,00 Kč.   

Pro:6  Proti:0   Zdržel se:0   Nepřítomen:1 

Usnesení 3/3/2016 

ZO schvaluje jako zhotovitele rybníka ve Svinech fi Sdružení Petřička Jaroslav Mažice, 

za cenu 447.700,00 Kč.   

 

5. POV – chodník Sviny 

ZO projednalo výstavbu chodníku ve Svinech. V současnosti je zpracováván geometrický 

plán pro vyhotovení kupní smlouvy s panem Janem Růžičkou, který odprodá obci cca 9m
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pozemku, do kterého chodník bude zasahovat.   

 

6. Pozemkové úpravy v k.ú. Sviny   
ZO projednalo pozemkové úpravy v k.ú. Sviny. Jedná se o úpravu hranic katastru mezi 

obcemi Dolní Bukovsko a Sviny. 

Dále byla projednávána historická hranice katastru mezi městem Veselí nad Lužnicí a obcí 

Sviny. V minulosti bylo z nejasných důvodů převedeno cca 5 ha pozemku z k. ú. Sviny do 

k.ú. Veselí nad Lužnicí. Na základě zjištěných skutečností z oddělení dokumentace 

Katastrálního úřadu Tábor nebyl tento úkon kompenzován převodem stejné nebo podobné 

výměry z   k.ú. Veselí nad Lužnicí do k. ú. Sviny. Starosta obce Sviny osloví dopisem 

Katastrální úřad Tábor o nápravu.  

Pro:6  Proti:0   Zdržel se:0  Nepřítomen:1 

Usnesení 4/3/2016 

ZO pověřuje starostu obce k jednání s pracovníky Katastrálního úřadu Tábor ve věci 

pozemkových úprav.  

 

7. Obecní les 

ZO projednalo oslovení pana JUDr. Beneše ze Soběslavi v souvislosti se zpětným získáním 

lesa v Blatě o rozměru cca 5 ha.  

 Pro:6  Proti:0   Zdržel se:0  Nepřítomen:1 

Usnesení 5/3/2016 

ZO pověřuje starostu obce s oslovením pana JUDr. Beneše v souvislosti s jednáním zpětného 

získání lesa v Blatě.  

 

8. Opravy místních komunikací 

ZO projednalo opravu místních komunikací (polních cest). Je potřeba opravit cestu do Blata 

a cestu za bývalou drůbežárnou (Chválovky).  

 

9. Sběr komunálního odpadu (KO) 

ZO projednalo organizaci sběru KO. Odvoz bude zajišťovat fi HOKOV spol. s r.o. Maršov. 

Odvoz barevného dřeva (starý nábytek apod.) bude likvidován fi Šimák spol. s r.o. – obchod 

s dřevěnými odpady Veselí nad Lužnicí. Likvidace bude zdarma. Dopravu za úplatu zajistí 

pan Jan Růžička.   

Pro:6  Proti:0   Zdržel se:0  Nepřítomen:1 

Usnesení 6/3/2016 

ZO schvaluje fi HOKOV spol. s r.o. Maršov pro likvidaci KO.  

ZO schvaluje likvidaci dřeva (starý nábytek apod.) fi Šimák spol. s r.o. – obchod s dřevěnými 

odpady.  

ZO schvaluje fi pana Jana Růžičky pro zajištění odvozu dřevěného odpadu do Veselí nad 

Lužnicí. 
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10. Blatské slavnosti 

ZO projednalo organizaci blatských slavností, které se budou konat 16. 7.2016.  

ZO navrhuje oslovit kapelu Ševětínka.  

 

11. Monitorování skládek odpadu (kamerový systém)  

Pan Josef Boubelík podal informaci o stavu na skládce odpadu. Na skládce se nachází velké 

množství velkých pneumatik a stavebního materiálu. Tento odpad zřejmě vozí lidé či firmy 

z okolí. ZO navrhuje instalovat kamerový systém a současně zřídit nové odběrné místo 

elektřiny.   

Pro:6  Proti:0   Zdržel se:0  Nepřítomen:1 

Usnesení 7/3/2016 

ZO pověřuje starostu obce k oslovení firem ve věci instalace kamerového systému v místě 

skládky odpadu. 

ZO pověřuje starostu obce k podání žádosti o zřízení nového odběrného místa elektřiny poblíž 

skládky KO.     

 

12. Hydrologický průzkum – náhradní vrt 

ZO projednalo budoucí přípravu a výstavbu náhradního vrtu pro zdroj pitné vody. V této věci 

ZO navrhuje oslovit pana Mgr. Radka Mičke. 

Pro:6  Proti:0   Zdržel se:0  Nepřítomen:1 

Usnesení 8/3/2016 

ZO pověřuje starostu obce k oslovení pana Mgr. Radka Mičke v souvislosti s přípravou 

náhradního vrtu pro zdroj pitné vody.      

 

13. Schválené žádosti o dotace MMR 

Byla schválena žádost o dotaci ve výši 70 % na vyhotovení nového územního plánu do roku 

2020. Žádost o dotaci na vybavení MŠ schválena nebyla.  

 

14. MŠ Sviny 

ZO projednalo pořízení nového nábytku do MŠ.  

ZO projednalo s paní ředitelkou MŠ paní Mgr. Miloslavou Bůžkovou zajištění MŠ ve Veselí 

nad Lužnicí pro zájemce o letních prázdninách.  

 

15. Podněty, připomínky 

 

16. Závěr 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:00 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.  


