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konaného dne 04. 04. 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, J. Husnajová, P. Batakov, Z. Šmausová, R. Horová, M. Mach, M. Dušková 
Omluveni: M. Dvořák 
Přítomno je 8 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 (14. 03. 2018) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Žádost o dotace od organizací AFK, SDH a ZO ČSŽ 
6. Změna Územního plánu Smečno 
7. Poděkování panu Romanu Dvořákovi 
8. Jednání o sepsání smlouvy na GDPR - nabídky 
9. Usnesení 

 
       1.    Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

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

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 410.811,46 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 4.220.470,86 Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.631.282,32 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 
 
18:04 – příchod M. Dvořák 
Přítomno je 9 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. 
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5. OZ byly doručeny žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Svinařov pro rok 2018. Žádosti 

předložilo AFK, SDH a ZO ČSŽ, všechny žádosti byly o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč. Dotace 

z rozpočtu obce Svinařov bude poskytnuta všem třem organizacím a to ve stejné výši jako v loňském 

roce, tedy AFK a SDH 30.000,- Kč, ZO ČSŽ 15.000,- Kč. 

Hlasování 8:1,   Z.Šmausová se zdržela hlasování (Schváleno) 

 

6. Město Smečno informovalo OZ o probíhající změně Územního plánu Smečna a zároveň vyzvalo OZ 

k vyjádření týkající se pozemků ve vlastnictví obce Svinařov na katastru města Smečna. Obec Svinařov 

nemá zájem o změnu využití pozemků ve vlastnictví obce.  

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

7. Pan starosta informoval OZ o ukončení spolupráce mezi obcí a panem Romanem Dvořákem a zároveň 

mu poděkoval za jeho dlouholetou práci, kterou zde vykonával a popřál mu mnoho štěstí a zdraví do 

dalších let. 

OZ bere na vědomí 
 

8. Pan starosta informoval OZ o probíhajících jednáních z důvodu sepsání smlouvy v rámci zajištění 

fungování GDPR. 

OZ bere na vědomí 
 

Pošta došlá:  

• Město Smečno - změna Územního plánu Smečno 
INFO: 

• Byla složena výběrová komise ve věci „Rekonstrukce ul. Družstevní a Hornická“ a to ve složení: M. 
Mach, M. Dvořák, P. Batakov, J. Husnajová 

• Pan starosta poděkoval SDH a pracovníkům OÚ, za pokácení obecních smrků. 
 
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:42 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 04. 04. 2018 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2018/13 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2018/14 Program zasedání 

3. 2018/15 Žádost o dotace od organizací AFK, SDH, ZO ČSŽ 

4. 2018/16 Změna Územního plánu Smečno 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Poděkování panu Romanu Dvořákovi 

3. Jednání o sepsání smlouvy na GDPR 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


