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konaného dne 12.12.2018 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, M. Dvořák, M. Mach, P. Thon, J. Burle, L. Bartková, R. Lébrová, A. Kasák 
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 (21.11.2018) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Odsouhlasení rozpočtu na rok 2019 
6. Odsouhlasení ceny svozu odpadu na rok 2019 
7. Pan Jandová – žádost o pronájem pozemku č. 1162 o výměře 3.407 m2 
8. Diskuse 
9. Usnesení 

 
 

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

 Zapisovatelem zápisu byla určen M.Mach 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, A. Kasák, L. Bartková 

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 264.089,78 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 2.653.460,65 Kč. Celkem obec disponuje částkou 2.917.550,43 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. Pan Mach seznámil OZ s vyvěšením návrhu rozpočtu na úřední desce v zákonem stanovené lhůtě, 

doplněním návrhu rozpočtu o akce a částky dle minulého zasedání OZ a navrhl odsouhlasení 

vyrovnaného rozpočtu v částce obce Svinařov 7.032.568,- Kč na rok 2019. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 
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6. Pan starosta předložil OZ návrh na odsouhlasení ceny za svoz odpadu dodavatele Regios v roce 2019. 

Cena zůstane stejná, jako v roce 2018.  

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

7. Pan starosta informoval OZ o žádosti paní Jandové o pronájem pozemku č. 1162 o výměře 3.407 m2 a 

navrhl žádosti vyhovět k 1.3.2019 s tím, že bude zachována povinnost nájemce uvést pozemek po 

ukončení nájmu do původního stavu. OZ takto návrh schválilo. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

Pošta došlá:  
1. Paní Švecová doručila žádost o vyjádření k půdní vestavbě. Ing. Husnajová provede obhlídku 

místa. 

OZ bere na vědomí 

2. A. Kasák doručil žádost o vyjádření k výstavbě garáže čp. 232. Ing. Husnajová provede 

obhlídku místa. 

OZ bere na vědomí 

3. Obec byla oslovena ze strany TSH o určení náhradníka v orgánu TSH pro případ, že zástupci 

obce nebudou schopni vykonávat funkci. Pan starosta navrhl R. Lébrovou. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

INFO: 

1. Vodné VKM zůstane stejné jako v roce 2019. 

OZ bere na vědomí 

 

Diskuse: 

 

Pan Zavřel: Jaká je v obci minimální výměra na stavbu RD? 

Pan starosta: 800m2 

Pan Zavřel: Musí majitel hlásit výměnu střešní krytiny na Stavební úřad? 

Pan starosta: Obec není specialista na stavební řízení, doporučujeme dotaz přímo na Stavební úřad. 

 

Paní Jandová: lze vyřezávat dřeviny, které jsou evidentně nálety? 

Pan starosta: ano 

 

Paní Sailerová: požaduji úpravu vjezdu do mého objektu čp. 239, vjezd je neupravený a pro mne nebezpečný. 

Za ideální považuji pevnou úpravu povrchu s „kufrem“ pro vjezd vozidel, včetně fekálního vozu. 

Pan Dvořák:  

a) Zákon neukládá obci povinnost upravovat vjezdy do objektů 

b) Vlastnictví vjezdu nemá vliv na úpravu vjezdu 

c) Obec může podle stavu financí o takové akci rozhodnout, ale současný stav finanční prostředků to 

nedovoluje 
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d) Obec požádala v listopadu firmu Aquarius, aby vjezd upravila při realizaci akce Družstevní/Hornická. 

Firma odmítla s tím, že pracuje podle projektu. 

 

Paní Sailerová: Obec mi brání ve vstup na pozemek, požaduji řádný vstup, budu si stěžovat na kraj. 

Pan starosta:  

- Obec od Vás obdržela žádost s fotodokumentací vjezdu. Z toho nevyplývá, že by obec bránila ve vjezdu a ani 

to, že by byl neprůjezdný. Ve vjezdu je tráva a koleje od vjíždějícího auta, nic nebezpečného ve vjezdu není.  

- Obec již vypracovala oficiální vyjádření, které Vám pošle  

- Po odsouhlasení OZ bude možné na jaře provést úpravu vjezdu tak, že bude zpevněn povrch štěrkem  

 

Paní Sailerová: kdo bude hradit škody na fekálním voze, až se poškodí? 

Pan starosta: o poškození fekálního vozu nemůže být řeč, vjezd je průjezdný. Znovu říkám, že obec provede na 

jaře 2019 úpravu vjezdu zhutněnou štěrkovou vrstvou. 

Paní Sailerová: požaduji vyhrabání alespoň 10 cm do hloubky a zpevnění v celé ploše. 

Pan starosta: Obec takové úpravy neprovádí, pouze v případě projektované investiční akce  

 

Pan Starosta: chcete ten pozemek koupit? 

Paní Sailerová: Ne, v minulosti jsme chtěli ale bývalý starosta nám ho neprodal. Teď už ho nechceme. 

 

Pan starosta: opakuji, že vjezd zpevníme zhutněnou štěrkovou vrstvou. 

Paní Sailerová: a jak to bude v budoucnosti 

Pan starosta: k tomu se nemůžeme v této chvíli vyjádřit 

Paní Sailerová: co bude tedy ve vjezdu: 

Pan starosta: zhutněný štěrk, realizace jaro 2019 

 

Paní Sailerová: ještě vzhledem k minulým problémům s lampou u našeho domu, obec by tam měla instalovat 

fotopast. 

Pan starosta: Obec nebude instalovat, náklady na pořízení a provoz neodpovídají výsledku. 

 

Pan Zavřel: může mi obec opatřit štěrk na opravu vjezdu do našeho čp 181, rozhrnu a zpracuji si to sám. 

Pan starosta: ano, to zajistíme. 

 

Paní Králová: problém jsou volně pobíhající psi, o některých majitelích je známo, že to neřeší. 

Pan starosta: ano, víme to a je to problém, obec má jen omezené možnosti a nechávat odvézt do útulku 

každého psa není možné. Majitele psů, kteří to opakovaně neřeší upozorníme úředním dopisem. 

Paní Králová: další problém je kouř z komínů, některé domy topí čímkoliv a v obci je zápach z pálených plastů, 

apod.. Jaké má obec pravomoci. 

Pan starosta: obec nemá v podstatě žádné pravomoci, nesmí vstoupit na pozemek a kontrolovat majitele. To 

přísluší hygieně. 

Paní Králová: další problém je černá skládka za hřbitovem. 

Pan starosta: děkujeme za upozornění, to je na pozemku Lesů. Pošleme jim informaci. 
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Pan starosta poděkoval všem za účast a zastupitelům za práci pro obec. Všem popřál hezké svátky vše dobré 

do dalšího roku. 

  

 

 
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:25 hod. 
 

Zapsal M.Mach 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

Andrej Kasák    dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Lenka Bartková  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 12. 12. 2018 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2018/44 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2018/45 Program zasedání 

3. 2018/46 Odsouhlasení vyrovnaného rozpočtu 7.032.568,- Kč na rok 2019 

4. 2018/47 Odsouhlasení ceny svozu odpadu na rok 2019 

5. 2018/48 Žádost o pronájem pozemku č. 1162 o výměře 3.407 m2 paní Jandové 

6. 2018/49 Ustanovení R. Lébrové jako náhradníka v orgánu TSH 

 
 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Řešení žádosti paní Švecové 

3. Řešení žádosti pana Kasáka 
 
 
 

 
 

Zapsala :  M.Mach 

 


