
  

Zápis z     veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 31. 5. 2017 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, R. Horová, P. Batakov, M. Dvořák, M. Dušková, Z. Šmausová
Přítomno je 9 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (10. 5. 2017)
4. Finance obecního úřadu
5. Pořízení změny ÚP – zpráva o uplatňování ÚP
6. Žádost o poražená 2 ks stromů – p. Škrlík
7. Diskuze
8. 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, M. Mach, M. Dušková

Hlasování 9:0 (Schváleno)

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

Hlasování 9:0 (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 215.473,89,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj
obce ve výši 3.330.138,98,- Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.545.612,87,- 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. Sl. Husnajová informovala OZ o dalším bodu ohledně Zprávy o uplatňování Územního plánu Svinařov: 

Dle §44 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon rozhoduje o pořízení změny zastupitelstvo obce a to 

buď z vlastního podnětu, nebo na návrh který může podat občan obce, fyzická nebo právnická osoba,

která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, nebo oprávněný 

investor. Návrh na pořízení tedy nemůže podat kdokoliv. Podle § 44 písm. c), d) a e) se musí jednat 

buď o občana příslušné obce (tím je dle § 16 zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, fyzická osoba, která je

státním občanem České republiky, a je v obci hlášena k trvalému pobytu) nebo o vlastníka pozemku 

nebo stavby v obci, nebo o správce nebo provozovatele veřejné dopravní nebo veřejné technické 
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infrastruktury v obci (oprávněného investora). Podmínky neplatí současně. Pokud se týká občana, je v

evidenci obyvatel (na obecním úřadě), pokud se týká vlastnických práv fyzických a právnických osob k

pozemkům a stavbám, ty si lze ověřit v Katastru nemovitostí. 

Z tohoto důvodu navrhuje OZ termín pro podání návrhů pro pořízení změny Územního plánu Svinařov

do 31. 7. 2017. A to písemně buď přímo na obecní úřad, nebo poštou.

Hlasování 9:0 (Schváleno)

6. Pan Škrlík předložil OZ žádost o pokácení  2ks stromů. Stromy jsou vzrostlé a nestabilní a v tuto chvíli

ohrožují nemovitost pana Škrlíka. Paní Horová provede místní šetření.

OZ bere na vědomí

7. Diskuze

Ranč Malwenn: Chtěly bychom poprosit OZ, zda by bylo možné využívat pozemky na levé straně,

směrem od obce k fotbalovému hřišti. Pozemky jsou nevyužívané a musí se udržovat, proto bychom

Vás chtěli poprosit, zda bychom tam vždy pro spasení trávy mohly pustit koně, které bychom tam

nechali jen na dobu spasení a zase je uzavřeli na ranč. Koně tam nebudou večer, jen přes den. Máme i

souhlas od pana Mansfelda, který je nejblíže k pozemku.

pan starosta: Pokud nám přinesete souhlas pana Mansfelda, jako nejbližšího dotčeného vlastníka, a

budete pozemek užívat dle dohody, nemáme s tím problém.

Pošta došlá: 

•
Pošta odeslaná:  

• ----

Info: 

• Pan starosta informoval o zahájení prací na akci „Náves“

• Pan starosta poděkoval SDH a zúčastněným pomocníkům za pořádání akce Staročeské Máje
 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:25 hod.

Zapsala J. Husnajová
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Ověřovatelé zápisu:  

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

Ověřovatel

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

ověřovatel

Miluše Dušková dne:                           …………………………………….

ověřovatel

Stránka 3 z 4



  

Zápis z     veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

USNESENÍ

ze zasedání OZ dne 31. 5. 2017

Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

1. 2017/25 Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2017/26 Program zasedání

3. 2017/27 Odsouhlasení výše příspěvku na opravu zdi

4. 2017/28 Pořízení změny ÚP – zpráva o uplatňování ÚP

II. Bere na vědomí

1. Finance obecního úřadu

2. Žádost o pokácení 2 ks stromů – p. Škrlík

Zapsala :  J. Husnajová
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