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Obec Sviny Čj. 3/2017   
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18. dubna 2017 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.  Darovací smlouva s JČ krajem – pozemek chodník 

 5.  Smlouva o dílo – oprava místní komunikace Sviny a Kundratice 

 6.  Odvoz výkopové zeminy 

 7.  DSO Veselsko – závěrečný účet 

 8.  Registr územní identifikace adres (RUIAN) 

 9.  Příspěvek IMY 

 10. Hasičská soutěž 2017 

 11. Podněty, připomínky 

       - Revize střechy, instalace vody a odpadu – kadeřnictví Sviny 

       - Blatské slavnosti 

               - Kontrola archiv 

 12. 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 1/3/2017 

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 2/3/2017 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

 

4. Darovací smlouva s JČ krajem – pozemek chodník 

ZO projednalo darovací smlouvu s JČ krajem ohledně darování pozemků v části nového 

chodníku v Municích. Jedná o pozemek p. č. 1771/5 o výměře 16 m2, ostatní plocha, jiná 
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plocha a p. č. 1771/6 o výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, podle geometrického plánu 

č. 248 – 1/2017 v KU Sviny.  

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

Usnesení 3/3/2017 

ZO schvaluje darovací smlouvu s JČ krajem ve věci darování pozemků v části nového 

chodníku v Municích. Jedná o pozemek p. č. 1771/5 o výměře 16 m2, ostatní plocha, jiná 

plocha a  p. č. 1771/6 o výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 

248 – 1/2017 v KU Sviny.  

ZO pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy s JČ krajem.  

 

5. Smlouva o dílo – oprava místní komunikace Sviny a Kundratice 
ZO projednalo upřesnění termínu opravy místních komunikací Sviny a Kundratice.  Oprava 

bude provedena v termínu od 22. 5. 2017 do 14. 7. 2017. ZO projednalo upřesnění rozsahu 

provedení oprav (rozšíření o krajnici silnice u nového chodníku Munice, prodloužení nového 

povrchu v březovém parku směrem k č. p. 48 a č. p. 8, spojnice mezi č. p. 3 a č. p. 5 

a rozšíření v místě křižovatky u č. p. 11 v Kundraticích. ZO nabídne občanům možnost 

vyasfaltování vjezdu u svých nemovitostí po dohodě s prováděcí firmou na vlastní náklady.   

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

Usnesení 4/3/2017 

ZO schvaluje upřesnění rozsahu provedení oprav (rozšíření o krajnici silnice u nového 

chodníku Munice, prodloužení nového povrchu v březovém parku směrem k č. p. 48 a č. p. 8, 

spojnice mezi č. p. 3 a č. p. 5 a rozšíření v místě křižovatky u č. p. 11 v Kundraticích. 

ZO schvaluje nabídku možnosti vyasfaltování vjezdu u nemovitostí občanů po dohodě 

s prováděcí firmou na vlastní náklady.   

 

6. Odvoz výkopové zeminy 

ZO projednalo odvoz výkopové zeminy ze skládky u Nového rybníka. Odvoz provádí 

fi Aston za cenu 65,- bez DPH za tunu. Celkové množství odvezené zeminy k 18. 4. 2017 je 

odhadováno na 3.660 tun. ZO navrhlo odvezení zbývající zeminy za cenu 55,- Kč bez DPH 

za tunu. ZO dále projednalo možnost instalace závory u vjezdu ke skládce zeminy.  

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

Usnesení 5/3/2017 

ZO schvaluje fi Aston k odvozu výkopové zeminy ze skládky za cenu 65,- Kč bez DPH za 

tunu. ZO schvaluje odvezení zbývající zeminy za cenu 55,- Kč bez DPH za tunu.  

ZO schvaluje instalaci závory u vjezdu ke skládce zeminy.  

 

7. DSO Veselsko – závěrečný účet 

ZO projednalo závěrečný účet DSO Veselsko. Příjmy činí 930 330,20 Kč, výdaje činí 

1 004 180,00 Kč.  

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

Usnesení 6/3/2017 

ZO bere na vědomí závěrečný účet  a zprávu revizní skupiny DSO Veselsko za rok 2016. 

 

8. Registr územní identifikace adres (RUIAN) 

ZO projednalo uzavření smlouvy s Městem Veselí nad Lužnicí ve věci zadávání údajů 

do Registru územní identifikace adres a nemovitostí.    

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

Usnesení 7/3/2017 

ZO schvaluje uzavření smlouvy s Městem Veselí nad Lužnicí na zadávání údajů do registru 

územní identifikace adres a nemovitostí za poplatek cca 200,- Kč za úkon.   
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9. Příspěvek IMY 

ZO projednalo příspěvek pro obecně prospěšnou společnost IMY (pomoc dětem s postižením) 

ze Soběslavi ve výši 2.000,00  

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

Usnesení 8/3/2017 

ZO schvaluje příspěvek pro obecně prospěšnou společnost IMY Soběslav ve výši 2.000,- Kč.    

 

10. Hasičská soutěž 2017 

Ing. Pavla Slípková podala informaci o hasičské soutěži (okrsková soutěž požárních 

družstev), která se bude konat 20. 5. 2017 při příležitosti 120. výročí založení hasičského 

sboru ve Svinech. Slavnostní nástup družstev bude v dopoledních hodinách v parku na návsi.  

Předpokládá se účast cca 25 družstev – obec zajistí občerstvení pro hasiče a další nutné 

výdaje. Večer vystoupí hudební skupina „Rodinný klenoty“.  

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

Usnesení 9/3/2017 

ZO schvaluje finanční zajištění nákladů na organizaci a dalších potřebných výdajů 

v souvislosti s okrskovou soutěží hasičských družstev.  

 

11. Podněty, připomínky 

 

* Revize střechy, instalace vody a odpadu – kadeřnictví Sviny 

Revizi střechy nad kadeřnictvím provedla fi Novák a nebyly zjištěny závady. Další šetření 

stavu zdiva v kadeřnictví bude provedeno v podzimních měsících letošního roku.   

 

* Blatské slavnosti 

Oslava dechové hudby („Blata se baví“) se bude konat ve Svinech dne 15. 7. 2017 od 14.00 

hod. do 18.00 hod. V parku na návsi vystoupí dechová hudba Lužničanka. 

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

Usnesení 10/3/2017 

ZO schvaluje částku 8.000,00 Kč za vystoupení dechové hudby Lužničanka na kulturní akci 

„Blata se baví 2017“. 

 

 * Kontrola archiv 

Starosta obce informoval ZO o kontrole archivu na OÚ, která proběhne 10. 5. 2017.  

 

12. Závěr 

Schůze byla ukončena ve 20,00 hod.  

 

ověřovatelé zápisu: 

 

 p. 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.  


