Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov
konaného dne 1. 6. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů.
V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Přítomni:
J. Pružinec, J. Husnajová, M. Mach, P. Thon, M. Dvořák, R. Horová, P. Batakov, Z. Šmausová
Nepřítomni:
M. Dušková (omluvena)
Přítomno je 8 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (11.5.2016)
Finance obecního úřadu
Oznámení o zahájení řízení na akci: Revitalizace parteru centra obce Svinařov, komunikace a chodníky
a Stavební úpravy veřejného prostoru, oprava chodníků v ul. Rudé Armády
6. Účetní uzávěrka za rok 2016
7. Návrh realizačních firem pro možnost stavebních prací
8. Vytvoření výběrové komise pro zadávací řízení
9. Zajištění dětského dne
10. Usnesení
1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, P. Thon, M. Mach
Hlasování 8:0 (Schváleno)
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval OZ o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí na běžném účtu a v pokladně
ve výši 214.333,66,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj
obce ve výši 4.835.173,53- Kč. Celkem obec disponuje částkou 5.049.507,23,- Kč. V tuto chvíli jsou
všechny platby za předchozí měsíc uhrazeny. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné
zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí
5. Pan starosta a pan Dvořák informovali OZ o zahájení řízení na akci: Revitalizace parteru centra obce
Svinařov, komunikace a chodníky a Stavební úpravy veřejného prostoru, oprava chodníků v ul. Rudé
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Armády. Jelikož se jedná o místní komunikace a zákon tomu v tomto směru dovoluje, povede řízení
jako správní orgán ve výše zmiňovaném sama Obec Svinařov. V tuto chvíli byli obeslání vlastníci
sousedních pozemků a instituce, kterých se řízení týká.
OZ bere na vědomí
6. Pan starosta informoval OZ o výsledku hospodaření obce Svinařov za rok 2015. OZ obce Svinařov
projednalo a schválilo závěrečný účet hospodaření Obce Svinařov za rok 2015.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
7. Zastupitelstvo obce Svinařov schvaluje dle ustanovení § 84 odst.2 písm b.) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, účetní uzávěru rokz 2015 včetně výsledku hospodaření za rok 2015 (protokol, viz příloha)
Hlasování 8:0 (Schváleno)
8. Dle žádosti z minulého zastupitelstva předložili někteří zastupitelé návrh realizačních firem na výše
zmiňované akce, tedy Revitalizace parteru centra obce Svinařov, komunikace a chodníky a Stavební
úpravy veřejného prostoru, oprava chodníků v ul. Rudé Armády. OZ pro realizaci stavebních prací
navrhuje firmy: Aquarius, spol. s.r.o., EKOSTAVBY Louny s.r.o., ČNES dopravní stavby, a.s. a Klika a
Dvořák s.r.o. Vybrané firmy budou osloveny v zadávacím řízení.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
18:16 hod – odchod Jana Husnajová, dále pokračuje v zápisu paní Romana Horová.
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
9. OZ vytvořilo komisi pro výběrové řízení na výše zmiňované akce, ve složení:
Miroslav Mach, předseda finančního výboru
Jana Husnajová, předsedkyně stavební komise
Milan Dvořák, předseda komise pro infrastrukturu
Petr Thon, předseda komise pro bezpečnost
Hlasování 7:0 (Schváleno)
10. Pan starosta a paní Horová informovali OZ o zajištění akce Dětský den, akce bude pořádána 11.6.2016
od 14:00 hod na louce za rybníkem „Lébrák“. Akce bude pořádána OÚ a SDH Svinařov.
OZ bere na vědomí
Pošta došlá:
• ---Pošta odeslaná:
• Oznámení o zahájení řízení (60 ks)
Info:
Pan starosta poděkoval SDH a dobrovlným pomocníkům za pořádání akce Staročeské Máje 2016.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:10 hod.
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Zapsala J. Husnajová, R. Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

ověřovatel

Petr Thon
ověřovatel

Miroslav Mach
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 1. 6. 2016
Obecní zastupitelstvo
I.

II.

Schvaluje
1. 2016/23

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2016/24

Program zasedání

3. 2016/25

Účetní uzávěrka za rok 2016

4. 2016/26

Návrh realizačních firem pro možnost stavebních prací

5. 2016/27

Vytvoření výběrové komise pro zadávací řízení

Bere na vědomí
1. Finance obecního úřadu
2. Oznámení o zahájení řízení na akci: Revitalizace parteru centra obce Svinařov, komunikace a
chodníky a Stavební úpravy veřejného prostoru, oprava chodníků v ul. Rudé Armády
3. Zajištění Dětského dne

Zapsala : J. Husnajová, R. Horová
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