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Obec Sviny Čj. 4/2017   
  

       Zápis 

 

 ze zasedání zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 6. června 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.  Projednání kontroly hospodaření, závěrečného účtu a účetní závěrky obce Sviny 

 5.  Projednání účetní závěrky zřízené PO – MŠ Sviny  

 6. Vyasfaltování cesty v návesním parku ve Svinech 

 7.  Přechod pro chodce - informace 

 8.  Darovací smlouva s JČ krajem 

 9. Odvoz výkopové zeminy 

 10. Podněty, připomínky – dětský den, čištění stoky, dopravní opatření 

 11. 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 1/4/2017 

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 2/4/2017 

Program byl schválen bez připomínek. 

 

 

4. Projednání výsledku kontroly hospodaření, projednání závěrečného účtu a účetní 

závěrky obce Sviny  

ZO projednalo kontrolu hospodaření (audit) obce Sviny za r. 2016. Kontrola proběhla 

dne 16. 3. 2017 bez výhrad.  

ZO projednalo závěrečný účet obce Sviny za r. 2016.   

ZO projednalo účetní závěrku obce Sviny sestavenou k 31. 12. 2016. 

Pro:7  Proti: 0   Zdržel se: 0  Nepřítomen: 0 
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Usnesení 3/4/2017 

ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

Usnesení 4/4/2017 

ZO schvaluje závěrečný účet obce Sviny za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce za r. 2016 bez výhrad.   

Usnesení 5/4/2017 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Sviny sestavenou k 31. 12. 2016 bez výhrad a připomínek 

a v rozsahu těchto finančních výkazů: rozvahy sestavené k rozvahovému dni, výkazů zisků 

a ztráty, přílohy účetní uzávěrky. 

 

 

5. Projednání účetní závěrky zřízené PO – MŠ Sviny  
ZO projednalo účetní závěrku zřízené PO – MŠ Sviny sestavenou k 31. 12. 2016.  

MŠ hospodařila s přebytkem ve výši 50.291,98.  

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

Usnesení 6/42017 

ZO schvaluje účetní závěrku zřízené PO – MŠ Sviny, sestavenou k 31. 12. 2016.  

Výsledek hospodaření MŠ Sviny za r. 2016 – přebytek ve výši 50.291,98 se dle zákona 

č. 250/2000 Sb., převádí do rezervního fondu.    

 

 

6. Vyasfaltování cesty v návesním parku ve Svinech 

ZO projednalo vyasfaltování cesty (průtahu) v návesním parku ve Svinech. Rozpočet činí 

celkem 430.557,- Kč vč. DPH. Realizace akce je navržena do konce měsíce června 2017. 

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

Usnesení 7/4/2017 

ZO schvaluje vyasfaltování cesty v návesním parku ve Svinech v hodnotě 430.557,86,- Kč 

včetně DPH. ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s fi Swietelski. 

 

7. Přechod pro chodce - informace 

Starosta obce informoval ZO ve věci přechodu pro chodce v Municích – bude nutno 

instalovat osvětlení přechodu – 2 lampy. Starosta obce zadal vypracování projektu na 

elektroinstalaci osvětlení.   

 

8. Darovací smlouva s JČ krajem 

Starosta obce informoval o vyřízené darovací smlouvě s JČ krajem – pozemek pod 

chodníkem v Municích.   

 

9. Odvoz výkopové zeminy 

Starosta obce informoval ZO o stavu prací při odvozu zbývající výkopové zeminy. Obec 

doposud zaplatila fi Aston 287.859,-Kč. Dopravce p. Hybš zaslal 2 faktury a to ve výši 

11.616,- Kč a 11.293,- Kč.  

 

10. Podněty, připomínky  

 

 dětský den – schválení příspěvku 

Ing. Pavla Slípková informovala o dětském dnu, který se bude konat 17. 6. 2017 od 14:30. 

 

ZO navrhuje příspěvek na dětský den ve výši 3.000,- Kč. 

Pro:7  Proti: 0   Zdržel se: 0  Nepřítomen: 0 
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Usnesení 8/4/2017 

ZO schvaluje příspěvek na dětský den ve výši 3.000,- Kč.  

 

 vítání občánků 

 Vítání občánků se uskuteční v neděli 11. 6. 2017 od 16:00 hod. 

 

 čištění stoky  
Starosta obce informoval o čištění stoky v obci. Čištění bude provádět fi Povodí Vltavy 

a bude probíhat v měsících červenci a srpnu 2017. 

 

 omezení rychlosti v obci 

V souvislosti se zvýšeným provozem v obci bude starosta iniciovat jednání s dopravním 

inženýrem.  

 

 jednání ohledně územního plánu  

Dne 12. 6. 2017 od 15:30 v předsálí místní hospody se uskuteční seznámení s návrhem 

nového územního plánu obce Sviny a Kundratice. Tato informace byla zveřejněna na 

webu obce, na úřední deska a bude vyhlášena rozhlasem. K návrhu bude podán odborný 

výklad zpracovatele ÚP. 

 

ZO pověřuje starostu obce k jednáním s hostinským (odstranění stolu na pingpong ze sálu 

místního pohostinství).  

 

11. 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.  


