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konaného dne 30. 10. 2019 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, L. Bartková, R. Lébrová, A. Kasák, M. Dvořák 
Omluveni: J. Burle, M. Mach, P. Thon 
Přítomno je 6 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 (09. 10. 2019) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Výběrové řízení na akci: „Komunikace a chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a Za Villou“_schválení 

6. Žádost o umístění veřejného osvětlení_p. Kováč, p. Kejkrtová 

7. Usnesení 

 
 

 

 

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

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, L. Bartková, R. Lébrová 

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 starosta informoval OZ o stavu finančních 
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí na běžném účtu a v pokladně 
ve výši 175.336,75 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 3.591.750,49 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.767.127,24 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. Dne 29. 10. 2019 proběhlo otevírání obálek s podanými nabídkami na akci: komunikace a chodníky 
Svinařov, ul. Za Villou a V Kolonii. K rukám výběrové komise bylo doručeno celkem 8 nabídek a to 
firem: 
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• ČNES dopravní stavby, a.s. 

• Stavební firma Neumann s.r.o. 

• FREIBAU s.r.o. 

• EKOSTAVBY Louny s.r.o. 

• Druhá severočeská stavební společnost spol. s.r.o. 

• Froněk, spol. s.ro. 

• HERKUL a.s. 

• Aquarius spol. s.r.o. 
 

Po kontrole všech předložených dokladů a zhodnocení nabízené ceny, navrhuje výběrová komise OZ 
pro schválení jako realizační firmu, firmu Aquarius spol. s.r.o., s nejnižší nabízenou cenou na realizaci 
ul. Za Villou 1,419.148,00 Kč vč. DPH a ul. V Kolonii 1,394.205,00Kč. 
 
Zhodnocení všech podaných nabídek viz. přiložená tabulka zápisu. 
Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 
6. Pan Kováč a paní Kejkrtová předložili OZ společnou žádost o umístění osvětlení na konci ul. Na 

Průhoně v úrovni jejich domů. Světlo bude panem Mullerem osazeno v rámci realizace zdobení 
vánočního stromečku. 
Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

Info: 

• Vzhledem k narůstajícímu počtu zatoulaných a volně pobíhajících psů, nechal pan starosta na 

dvoře OÚ „postavit“ kotec, pro jejich dočasné umístění. V případě, že nebude pes do určité 

doby vyzvednut, bude předán příslušnému útulku. 

 

 
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:55 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

Radka Lébrová  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 30. 10. 2019 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2019/61 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2019/62 Program zasedání 

3. 2019/63 Výběrové řízení na akci: Komunikace a chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a Za 
Villou_schválení 

4. 2019/64 Žádost o umístění veřejného osvětlení_p. Kováč, p. Kejkrtová 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


