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konaného dne 10. 1. 2018 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, R. Horová, M. Mach, Z. Šmausová, M. Dušková, P. Batakov 
Omluveni: P. Thon, J. Husnajová, M. Dvořák 
Přítomno je 6 členů obecního zastupitelstva – zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 
 
 

Program: 

1. Uvítání členů zastupitelstva 
2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 
3. Kontrola usnesení 
4. Finance OU – info p. Mach – stav prostředků 
5. Poskytnutí zálohy na provoz Svazku obcí TSH 
6. Plán obnovy a rozvoje obce na roky 2015-2018 
7. Usnesení 

 

 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byl určen M. Mach 

 Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, M. Dušková, P. Batakov 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

 

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

Hlasování 6:0 (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 274.132.56 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 3.358.579,99 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.642.712,55 Kč. Na účet přišla částka 
720.000,- Kč z Krajského úřadu na schválenou dotaci Obnovy návsi, která musí být zpětně vyúčtována 
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podle skutečně realizované akce. V  tuto chvíli jsou všechny platby za první polovinu měsíce uhrazeny. 
Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje 
obce.  
OZ bere na vědomí 

Úkol: vypracovat vyúčtování dotace KÚ na Obnovu návsi (O: M.Mach, T: 24.1.2018) 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 
 

 
 

5. Pan starosta informoval o žádosti Svazku obcí TSH na poskytnutí zálohy 100.000,- Kč na provoz 

čističky. Záloha bude vyúčtována proti členskému příspěvku obce v prvním pololetí 2018.  

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

 

6. Pan starosta informoval o nutnosti aktualizovat Plán obnovy a rozvoje na roky 2015-2018 k lednu 
2018. Postup bude takový, že M. Mach rozešle do připomínkového řízené soupis akcí. Do Plánu 
budou zaneseny další akce. Projednání bude stanoveno na příští jednání OZ.  
Úkol: připravit Plán k projednání a schválení na OZ 31.1.2018 (O: M. Mach, T: 31.1.2018 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

 

7. Usnesení 

 

 

Pošta došlá:  

•  
 

Pošta odeslaná:   

•  
 
 
Info:  

• Pan starosta informoval o změně termínu jednání OZ z 21.2.2018 na 14.2.2018. Pan starosta 
informoval o informaci od p. Duška, že lze koupit vybavenou Multikáru za 140.000,- Kč. Zastupitelé se 
v diskusi shodli, že obec má dvě funkční a vybavené Terry  a další podobnou techniku nebude obec 
zatím kupovat.  
OZ bere na vědomí 

  
 
 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:45 hod. 
 

Zapsal/a M. Mach 
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Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

Pavel Batakov  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 10. 1. 2018 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2018/01 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2018/02 Program zasedání 

3. 2018/03 Vyúčtování dotace KÚ na Obnovu návsi 

4. 2018/04 Poskytnutí zálohy 100.000,- Kč na provoz čističky 

5. 2018/05 Aktualizace Plánu obnovy a rozvoje obce na roky 2015-2018 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

 
 

Zapsal/a :  M. Mach 

 


