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konaného dne 06. 06. 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, M. Mach, M. Dvořák, Z. Šmausová, P. Batakov, P. Thon 
Omluveni: R. Horová, M. Dušková 
Přítomno je 7 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 (16. 05. 2018) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Výběrové řízení na akci „Komunikace a chodníky Svinařov, ulice Družstevní a Hornická“ 
6. Účetní uzávěrka roku 2017 – audit za rok 2017 
7. Závěrečný účet za rok 2017 
8. Diskuze 
9. 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, Z. Šmausová, M. Dvořák 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

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

Hlasování 7:0 (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 40.540 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce ve 
výši 4.756.185,43 Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.796.725,43 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. Výběrová komise, ve složení J. Husnajová, M. Mach, M. Dvořák, P. Batakov, zřízená na akci: 

„Komunikace a chodníky Svinařov, ulice Družstevní a Hornická“ předložila OZ výsledek jednání ze dne 

5. 6. 2018, kde jako vítěze výběrového řízení navrhuje firmu Aquarius s.r.o. Návrh komise je z důvodu 
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nejnižší nabízené ceny a to 6.031.850,- Kč včetně DPH, firma zároveň splnila všechny kvalifikační 

předpoklady, a konstrukce nabídky a nabídka ceny odpovídá zadávací dokumentaci dle výkazu výměr. 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

6. Pan starosta informoval OZ o výsledku hospodaření obce Svinařov za rok 2017. OZ projednalo a 

schválilo závěrečný účet obce Svinařov za rok 2017 a to bez výhrad. 

 Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

7. OZ obce Svinařov schvaluje dle ustanovení §84 odst. 2 písm b.) zákona 128/2000 Sb., o obcích, účetní 

uzávěrku za rok 2017 včetně výsledku hospodaření za rok 2017 (protokol viz příloha) bez výhrad. 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 
8. Diskuze 

p. A: Chtěli bychom se zeptat, zda je možné nahlédnout do projektu na il. Družstevní a případně 

požadovat změnu ohledně možnosti parkovacích míst před domem. 

p. starosta: Ano, projekt je tady na úřadě, je možné se do něj kdykoliv podívat. 

p. D: Bohužel ale změny už možné nejsou. 

p. R: A kdybych chtěl nějak řešit to parkovací místo, třeba jako náhradou za zelený pás? 

p. D: To bohužel nejde, projekt řeší silnici a chodníky spolu se zelenými pásy, parkovat si musíte na 

svém pozemku anebo tak, abyste nezužoval vozovku a umožňoval dostatečný prostor pro průjezd 

ostatních aut. 

 

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

Zapsala J. Husnajová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

Zlata Šmausová    dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 06. 06. 2018 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2018/21 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2018/22 Program zasedání 

3. 2018/23 Výběrové řízení na akci „Komunikace a chodníky Svinařov, ulice Družstevní a 
Hornická“ 

4. 2018/24 Účetní uzávěrka roku 2017 – audit za rok 2017 

5. 2018/25  Závěrečný účet za rok 2017 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


