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Obec Sviny Čj. 5/2016   
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28. června 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.  Rekonstrukce rybníka Sviny (převzetí stavby) 

         5.  Výstavba chodníku Sviny 

6.  Hydrogeologický logický průzkum – průzkumný vrt Sviny 

         7.  Rekonstrukce mostu Kundratice 

 8.  Podněty, připomínky  

 - elektro kabel Cihelna 

 - Blatské slavnosti 2016 

 - další připomínky 

 9. 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 1/5/2016 

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 2/5/2016 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

4. Rekonstrukce rybníka Sviny (převzetí stavby) 

Starosta obce podal informaci o dokončení rekonstrukce rybníka. Stavba byla převzata dne 

24. 6. 2016. Cena 447.700,- Kč vč. DPH, dále vícepráce – cena 83.490,- Kč vč. DPH. 

Konečná cena včetně víceprací činila 531.190,- Kč vč. DPH.  

Cena byla navýšena z důvodu většího objemu přesunu hmot, úprav terénu v okolí rybníka 

a nadměrného odčerpávání vody.   

Pro:7  Proti:0   Zdržel se:0   Nepřítomen:0 
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Usnesení 3/5/2016 

ZO schvaluje celkovou cenu za rekonstrukci rybníka Sviny (včetně víceprací) ve výši 

531.190,- Kč vč. DPH.  

 

5. Výstavba chodníku Sviny 

ZO projednalo výstavbu chodníku. V současnosti probíhá výkup pozemků od jednotlivých 

vlastníků. Samotná výstavba chodníku proběhne na podzim 2016.    

 

6. Hydrogeologický průzkum – průzkumný vrt Sviny   
ZO projednalo hydrogeologický průzkum pro výstavbu náhradního (nového) vrtu pitné vody. 

Nabídky zaslala fi Stavební geologie České Budějovice, spol. s  r. o. (RNDr. Homolka) za 

cenu 506.220,- bez DPH,- Kč  a firma V.H.S. H. s. r. o.  Strakonice za cenu 566.240,- Kč bez 

DPH.  ZO navrhuje, aby hydrogeologický průzkum provedla firma pana Homolky (hloubka 

vrtu je 53 m, umístění vrtu – na pozemku u  hydroglobusu).  

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

Usnesení 4/5/2016 

ZO schvaluje provedením hydrogeologického průzkumu pro vrt pitné vody firmu Stavební 

geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o., Pekárenská 257/81, České Budějovice 

(hydrogeolog RNDr. Homolka) za cenu 506.220,- Kč bez DPH.   

 

7. Rekonstrukce mostu Kundratice 

Starosta obce seznámil ZO rekonstrukcí mostu Kundratice. Rekonstrukce mostu bude 

zahájena v polovině července 2016 a bude trvat cca 3 měsíce.  

 

8. Podněty, připomínky 

ZO projednalo instalaci elektro kabelu k rybníku Cihelny od hřiště a instalaci elektro kabelu 

v Kundraticích u rybníka. Starosta obce je pověřen projednání instalací s fi E-ON.  

ZO projednalo blatské slavnosti, které se uskuteční 16. 7. 2016 od 15 hodin. V případě 

špatného počasí se akce uskuteční v sále místního pohostinství.  

ZO projednalo katastrální hranici s k. ú. Veselí n. Luž. V r. 1973 byla provedena úprava 

katastrální hranic mezi obcí Sviny a městem Veselí nad Lužnicí. Katastrální území obce 

Sviny bylo zmenšeno cca o 50.000 m2. Zástupci města Veselí n. Luž. jsou ochotni jednat 

o nápravě až po vydání prohlášení katastrálního úřadu, že obcím  Sviny a Kundratice nebyla 

výměra kompenzována v jiné části katastrální hranice s městem Veselí nad Lužnicí. ZO 

pověřuje starostu obce oslovením Katastrálního úřadu Tábor.  

ZO projednalo instalaci kamerového systému v obci u sběrného dvora.  

Starosta obce podal informaci o schůzce mikroregionu Veselsko, která se uskutečnila  

28. 6. 2016.  

ZO projednalo stav místní prodejny – je podepsána nájemní smlouva s paní Pospíšilovou za 

cenu 1,- Kč za rok. Prodej bude zahájen v polovině července 2016. Obec uhradí paní 

Pospíšilové materiál na drobné opravy a vymalování interiéru prodejny.  

ZO projednalo příspěvek na rybářské závody, které se uskuteční 9. 7. 2016. ZO navrhuje 

příspěvek ve výši 2.000,-.  

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

Usnesení 5/5/2016 

ZO schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- na rybářské závody.  
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9. 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.  


