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Obec Sviny Čj. 8/2016   
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 8. listopadu 2016 od 18 hod. 

 

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

Radek Polák, Jan Růžička, Anna Boubelíková 

 

 Omluveni:  

  

  Program jednání: 

 1.  Zahájení 

 2.  Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu  

 3.  Projednání a schválení programu jednání 

 4.  Návrh rozpočtu pro rok 2017 

 5. Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 

 6. Dotační možnosti v roce 2017 – POV JčK 

 7. Záměr prodeje pozemku v KÚ Sviny 

 8. Výstavba chodníku Sviny 

 9. Hydrologický průzkum – průzkumný vrt Sviny 

 10. MŠ Sviny – vyhláška spádové oblasti 

 11. Přezkum hospodaření obce 

 12. Prosincové akce 

 13. Náhrada škody způsobené stavbou 

 14. Podněty, připomínky 

 15. 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 1/8/2016 

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

Usnesení 2/8/2016 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

4. Návrh rozpočtu pro rok 2017 

ZO projednalo návrh rozpočtu pro rok 2017. S jednotlivými položkami návrhu rozpočtu 

seznámila ZO paní Anna Boubelíková. Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 4.851.000,- 

Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 4.851.000,- Kč.  

Pro:7  Proti: 0   Zdržel se: 0  Nepřítomen: 0 
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Usnesení 3/8/2016 

ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017. Celkové příjmy rozpočtu jsou navrhovány ve výši 

4.851.000,- Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 4.851.000,- Kč. Rozpočet je navržen 

jako vyrovnaný.  

 

5. Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 
ZO projednalo rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019. Celkové příjmy na jednotlivé roky 

jsou navrhovány ve výši 4.851.000,- Kč. Celkové výdaje na jednotlivé roky jsou navrhovány 

ve výši 4.851.000,- Kč. Rozpočty jsou navrženy jako vyrovnané.  

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

Usnesení 4/8/2016 

ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019. Celkové příjmy na jednotlivé roky jsou 

navrhovány ve výši 4.851.000,- Kč. Celkové výdaje na jednotlivé roky jsou navrhovány ve 

výši 4.851.000,- Kč. Rozpočty jsou navrženy jako vyrovnané.  

 

6. Dotační možnosti v roce 2017 – POV JčK 

Ing. Pavla Slípková informovala o dotačních možnostech v r. 2017. ZO zahájilo diskuzi 

o opravách a investicích na r. 2017. Jako nejpotřebnější shledalo opravu místní komunikace 

kolem návesního rybníka ve Svinech a opravu točny (výměnu asfaltového povrchu) v obci 

Kundratice. ZO navrhlo výše uvedené opravy zahrnout do POV. Předpokládaná cena je 

500.000,00 Kč.   

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

Usnesení 5/8/2016 

ZO schvaluje návrh opravy místní komunikace ve Svinech (kolem návesního rybníka) a točny 

v obci Kundratice. Předpokládaná cena oprav je 500.000,- Kč. ZO schvaluje výše uvedené 

opravy spolufinancovat využitím POV.  

 

7. Záměr prodeje pozemku v KÚ Sviny 

ZO projednalo záměr prodeje obecních pozemků p. č. 117/1 a p. č. 1780/6.   

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

Usnesení 6/8/2016 

ZO schvaluje záměr prodeje obecních pozemků p. č. 117/1 a p. č. 1780/6.   

 

8. Výstavba chodníku Sviny 

Starosta obce podal informaci o výstavbě chodníku v Municích. Kolaudace a vyúčtování 

proběhne do poloviny prosince 2016.   

 

9. Hydrologický průzkum – průzkumný vrt Sviny 

Starosta obce podal informaci o hydrologickém průzkumu a průzkumném vrtu. Práce na 

průzkumném vrtu byly zahájeny 3. 11. 2016 a budou ukončeny do 30. 11. 2016.  

 

10. MŠ Sviny – vyhláška spádové oblasti 

Paní ředitelka MŠ Sviny podala informaci o nutnosti stanovení spádové oblasti pro MŠ ve 

Svinech dle novely školského zákona. Obce, které budou součástí spádové oblasti MŠ Sviny, 

budou mít garanci umístění dětí v této MŠ. Obec Sviny jako zřizovatelská obec vytvoří 

vyhlášku o vytvoření školského obvodu a poté dojde k uzavření veřejnosprávní smlouvy. 

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

Usnesení 7/8/2016 

ZO schvaluje vypracování vyhlášky o stanovení spádových oblastí pro MŠ Sviny.  
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11. Přezkum hospodaření obce 

Paní Anna Boubelíková podala informaci o přezkumu dílčího hospodaření obce, který proběhl 

dne 20. 10. 2016. Kontrola neshledala žádné závady.  

 

12. Prosincové akce 

Ing. Pavla Slípková seznámila ZO s plánovanými akcemi na prosinec (Mikulášská besídka 

pořádaná s MŠ Sviny - 2. 12. 2016, Mikulášská obchůzka obcí s čerty – 3. 12. 2016; Zpívání 

u vánočního stromečku – 22. 12. 2016. Dále byla podána informace, že hasičská výroční 

schůze bude 26. 11. 2016. 

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

Usnesení 8/8/2016 

ZO schvaluje výše uvedené akce a poskytnutí finanční příspěvku ve výši prokázaných 

nákladů.  

 

13. Náhrada škody způsobené stavbou.  

Starosta informoval o náhradě škody způsobené rekonstrukcí stožáru vedení vysokého napětí 

Kočín – Veselí nad Lužnicí. Rekonstrukci prováděla fi Eletrostav. Škody na místní 

komunikaci a ostatních pozemcích obce byly vyčísleny na 57.000,00 Kč.  

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

Usnesení 9/8/2016 

ZO schvaluje protokol škod způsobených stavební činností v souvislosti s rekonstrukcí 

stožáru vedení vysokého napětí Kočín – Veselí nad Lužnicí. Škoda je vyčíslena na 

57.000,00 Kč.  

 

14. Podněty, připomínky 

 

 místní osvětlení  

ZO projednalo na základě žádosti občanů prodloužit provoz místního osvětlení po celou noc. 

 

 rekuperace v místním pohostinství – oprava – fi AER servis České Budějovice 

ZO bylo informováno o zadání opravy klimatizační jednotky v místním pohostinství a malém 

sále fi AER servis České Budějovice. 

  

 silnice č. III/14713 Sviny – Veselí nad Lužnicí (nadjezd) nebude zprovozněna do konce 

roku 2016 

 

 nově zavedená pedikúra v místním kadeřnictví 

  – provozní doba je uveřejněna ve vchodu do kadeřnictví  

 

 územní plán  

– návrh ÚP zpracovatelem bude dodán do poloviny měsíce prosince 2016 

 

 topoly – Svodnice  

ZO projednalo pokácení topolů na p. č. 216 v KÚ Sviny (lokalita Svodnice). Jedná se 

o dřeviny označované jako kultivar druhů evropských a amerických topolů označovaných 

dendrology jako dřevina plevelná, která nepatří do naší krajiny. Uvedené dřeviny mají 

proschlé větve v korunách a kmeny jsou částečně napadeny hnilobou. Na základě 

dendrologického posudku ze dne 14. 1. 2015 jsou označeny za nebezpečné až havarijní.  

ZO navrhuje poražení uvedených dřevin. Vzhledem k zájmu občanů o palivové dřevo ZO 

rozhodlo takto: bude uveřejněna výzva pro zájemce a vlastní poražení provede pan Hajíč 
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v měsících prosinec 2016 až únor 2017. Podmínkou pro každého zájemce je úplné odklizení 

poražené dřeviny  

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

Usnesení 10/8/2016 

ZO schvaluje pokácení topolů na p. č. 216 v KÚ Sviny a přidělení dřeva zájemcům v obci. 

    

 

15. Závěr 

Schůze byla ukončena ve 20,15 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.  


