
     

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 1 z 4 

 

konaného dne 05. 02. 2020 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, A. Kasák, M. Dvořák, M. Mach, R. Lébrová, P. Thon 
Omluveni: J. Burle 
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 (15. 01. 2020) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Rozpočet na rok 2020 - odsouhlasení 

6. Návrh ceny stočného na rok 2020 

7. Schválení stočného na rok 2020 

8. Návrh na příspěvek na opravu ČOV 

9. Žádost o vyjádření k technickému řešení projektu stavby - Ing. J. Jelič 

10. Žádost o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene a projednání PD - Ing. J. Jelič 

11. Žádost o snížení části obrubníku v ul. Družstevní - p. Egermaierová  

12. Propojení dešťové kanalizace - náves 

13. 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, L. Bartková, M. Dvořák 

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 

 

18:05 – příchod J. Burle 

 Přítomno je 9 členů. OZ je usnášeníschopné. 
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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 116.457,03 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 4.549.480,16 Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.665.937,19 Kč. Stále platí, že je nastaven 
úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 
 
 

5. Pan Mach předložil OZ  rozpočet na rok 2020. Návrh rozpočtu byl po dobu 15ti dní vyvěšen na úřední 
desce. K rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky. Rozpočet je pro rok 2020 vyrovnaný v částce 
7.042.000 Kč.  
Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 
 

6. Z jednání obce a svazku TSH ohledně určení výše stočného pro rok 2020 vyplynulo následující. Stočné 
na rok 2020 bude nově ve výši: 

• 1.410 Kč/os./rok (platné do 30. 4. 2020) 

• 1.349 Kč/os./rok (platné od 1. 5. 2020)_z důvodu snížení sazby DPH na 10% 
Stočné bude dále možné hradit pololetně, nebo celoročně. 
Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

7. OZ schvaluje  stočné na rok 2020 dle 53. členské schůze TSH (viz. Příloha). 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

8. OZ schvaluje výdaj na opravu infrastruktury ČOV  ve výši 220.871,-Kč dle přiloženého zápisu z 53. 

členské schůze 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

9. Ing. J. Jelič předložil OZ žádost o vyjádření k technickému řešení projektu stavby: Smečno, p.č. 

1139/11 v k.ú. Smečno – nový kNN. OZ nemá proti stavbě námitek. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

10. Ing. J. Jelič předložil OZ žádost o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene a projednání 

PD, v rámci stavby viz bod 9. zápisu. Po uzavření smlouvy bude vyplacena obci jednorázová částka ve 

výši 9.100 Kč. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 
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11. Paní Egermaierová předložila OZ žádost o snížení obrubníku před vchodem na zahradu u jejího domu 

v ul. Družstevní. Pan starosta požádá o opravu firmu Aquarius s.r.o., během probíhající rekonstrukce 

ul. Za Villou a V Kolonii.  

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

12. Pan starosta informoval OZ o možnosti propojení dešťové kanalizace v místě parku u autobusové 

zastávky. Propojení je navrženo z důvodu zvýšení přítoku dešťové vody do vodní nádrže na návsi. Před 

propojením budou nutné kamerové průzkumy, pro zjištění trasy a stavu stávající kanalizace. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

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

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 05. 02. 2020 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2020/06 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2020/07 Program zasedání 

3. 2020/08 Rozpočet obce na rok 2020 

4. 2020/09 Návrh ceny stočného na rok 2020 

5. 2020/10 Stočné na rok 2020 

6. 2020/11 Návrh na příspěvek na opravu ČOV 

7. 2020/12 Žádost o vyjádření k technickému řešení projektu stavby - Ing. J. Jelič 

8. 2020/13 Žádost o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene a projednání PD - 
  Ing. J. Jelič 

9. 2020/14 Žádost o snížení části obrubníku v ul. Družstevní - p. Egermaierová 

10. 2020/15 Propojení dešťové kanalizace - náves 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 
 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


