
  

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 26. 10. 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, M. Dvořák, R. Horová
omluveni: P. Thon, M. Dušková, Z. Šmausová
neomluveni: P. Batakov
Přítomno je 5 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva 
2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva (14. 9. 2016)
4. Finance obecního úřadu
5. Schválení  prováděcí  firmy  na  akci:„Revitalizace  parteru  centra  obce  Svinařov,  mlatové  cesty  a

vegetační úpravy“ – návrh výběrové komise
6. Návrh na zakoupení autobusové zastávky
7. Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné. 

Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, M. Dvořák, M. Mach

Hlasování 5:0 (Schváleno)

2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.

Hlasování 5:0 (Schváleno)

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 
Bod č. 4 (2016/35 - Plánovací smlouva dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu  –  paní  Šmausová)  –  Navržená  plánovací  smlouva  mezi  OÚ  a  paní  Zlatou  Šmausovou  jako
stavebníkem, nebyla z její strany akceptována a podepsána. Paní Šmausová vypracovala vlastní návrh
smlouvy, který předložila panu starostovi. Pan starosta poslal smlouvu ke kontrole a předběžnému
odsouhlasení obsahu na SÚ Slaný, jako nadřízenému orgánu v této věci. SÚ odmítl takto sepsanou
smlouvu akceptovat a navrhl paní Šmausové, další možné alternativy, s tímto byla paní Šmausová
seznámena.

18:17 - Příchod P. Thon

Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.

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 127.691,27,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj
obce ve výši 4.949.531,51,- Kč. Celkem obec disponuje částkou 5.077.222,78,- Kč. Byla uhrazena 1.
dílčí platba za provedené práce na akci: „Stavební úpravy veřejného prostoru, oprava chodníků v ul.
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Rudé Armády, k.ú. Svinařov u Kladna“. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce. 
OZ bere na vědomí

Pan Mach dále prezentoval výsledky kontroly plnění operativního rozpočtu obce za první až třetí 

kvartál 2016. Operativní rozpočet je v části příjmů přeplňován o 406.611,- Kč. V nákladech bylo 

ušetřeno 1.378tis., ovšem s tím, že výdaje (opravy chodníků, mlatové cesty, atd.) z měsíců 3 - 5.2016 

budou realizovány až v měsících 10 – 12.2016. Po propočtech meziměsíčních přesunů jsou výdaje 

čerpány správně a podle plánu. V jednotlivých kapitolách výdajů nebyly shledány chyby v čerpání 

nebo přečerpání nad schválený rámec. Obec spoří prostředky na spořicím účtu.

Pan Mach zdůraznil, že je třeba velice pečlivě zvažovat a plánovat všechny výdaje v I. a II. etapě oprav,

protože je nutné tvořit rezervu na další akce. Není možné přidávat do akcí další položky bez řádného 

projednání a finančního plánu. 

OZ bere na vědomí

5. Pan Mach přednesl  OZ průběh jednání výběrové komise konané dne 10.10.2016 v 18:00 hod, ve
složení pp. Mach, Husnajová, Dvořák a zároveň seznámil OZ s výsledkem jednání. K rukám výběrové
komise byly doručeny dvě cenové nabídky z celkem 5 poptávaných firem a to od firmy Aquarius s.r.o.
a KLIKA & DVOŘÁK s.r.o. Po dokladové kontrole konstatovala výběrová komise, že obě firmy splňují
kvalifikační předpoklady. 
Konečná nabízená cena konstatovaná v zápisu komise:
firmy AQUARIUS s.r.o. - 1.036.400,- Kč bez DPH tedy 1.254.044,- Kč včetně DPH, 
firmy KLIKA & DVOŘÁK s.r.o. - 1.365.750,- Kč bez DPH tedy 1.652.558,- Kč včetně DPH

Z tohoto důvodu navrhuje výběrová komise OZ jako vítěze zadávacího řízení firmu Aquarius s.r.o.
Hlasování 6:0 (Schváleno)

6. Pan starosta informoval OZ o návrhu na zakoupení autobusové zastávky, která by byla umístěna na
stranu  pro  směr  Svinařov  –  Smečno.  Pan  starosta  navrhl  zakoupení  ocelové,  prosklené/plastové
autobusové zastávky o rozměrech š2,5 x h1,5 x v2,5 m, cena autobusové zastávky je 75.490,- včetně
DPH. Vzhledem k vysoké ceně navrhuje pan starosta odsouhlasení koupě autobusové zastávky s tím,
že obec bude hledat další alternativy s příznivější cenou. Alternativa – autobusová zastávka Elena, š3
x h1,8 x v2,5 m, výrobce DETA Bruntál, cena 46.101,- vč DPH.
Hlasování 6:0 (Schváleno)

7. Pan Š. Muller předložil cenovou nabídku na zřízení nového bodu veřejného osvětlení dle žádosti 

manželů Rašpličkových, které vyplynulo z místního šetření. Zřízení nového„světla“ je v místě nutné 

z důvodu velké tmy a ochrany zdraví osob a majetku.

Hlasování 6:0 (Schváleno)

Pošta došlá: 

• ----
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Pošta odeslaná:  

• ---

Info: 

� Probíhá příprava na 4. Vánoční jarmark, kterou zajišťují kulturní komise spolu s SDH, akce je konaná

z rozpočtu obce. V rámci této akce proběhne výzdoba Vánočního stromu, která bude zajištěna SDH 

ve spolupráci s panem Š. Mullerem.

� Svaz žen – místní organizace Svinařov, uvedla na obecních nástěnkách, že společně s komisí pro děti a

mládež pořádá „Perníčkování“, určené pro děti s tím, že je akce zpoplatněna 150,- Kč/osobu. I když 

byla avizována spolupráce s komisí pro děti a mládež, předsedkyně paní Šmausová -  nebyla akce na 

OÚ předem konzultována. Vzhledem k tomu, že se jedná o děti, nabídl OÚ, že uhradí sponzorský dar, 

tak aby děti nemusely v rámci této akce nic platit. Nabídka byla ze strany ČSŽ bez odezvy.

� Plán obnovy a rozvoje obce – pan starosta vyzval Zastupitele, aby pracovali na aktualizaci Plánu 

obnovy a rozvoje obce. Pan Mach rozešle návrhy aktualizace a Zastupitelé se k tomu vyjádří.

Úkol: Plán obnovy a rozvoje, O: všichni Zastupitelé jednotlivě, T: 16. 11. 2016

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:15 hod.

Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:  

Pružinec Jaroslav  dne:                         ……………………………………..

ověřovatel

Milan Dvořák  dne:                          ……………………………………..

ověřovatel

Miroslav Mach dne:                           …………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ

ze zasedání OZ dne 26. 10. 2016

 Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

1. 2016/36 Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2016/37 Program zasedání

3. 2016/38 Schválení  prováděcí  firmy  na  akci:  „Revitalizace  parteru  centra  obce
Svinařov, mlatové cesty a vegetační úpravy“ – návrh výběrové komise

4. 2016/39 Návrh na zakoupení autobusové zastávky

5. 2016/40 Instalace pouličního osvětlení 

II. Bere na vědomí

1. Finance obecního úřadu

2. Výsledky kontroly plnění operativního rozpočtu obce 2016

3. Příprava Adventu

4. Aktualizace Plánu obnovy a rozvoje obce

Zapsala :  J. Husnajová
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