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konaného dne 10. 06. 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, J. Burle, M. Dvořák, M. Mach, R. Lébrová, P. Thon 
Omluveni: A. Kasák, J. Burle 
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 (20. 5. 2020) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Odsouhlasení Plánu obnovy a rozvoje Obce Svinařov 2019 – 2022 

6. Stávková pohotovost starostů! 

7. Účetní uzávěrka roku 2019 - audit za rok 2019 

8. Závěrečný účet za rok 2019 

9. Žádost  -  p. Pružinec 

10. Žádost o úpravu cesty - pí. Sailerová, p. Gult 

11. 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, L. Bartková, R. Lébrová 

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 231.508,89 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 1.563.874,39 Kč. Celkem obec disponuje částkou 1.795.383,28 Kč. Stále platí, že je nastaven 
úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
 
 
Zároveň pan Mach informoval OZ o budoucím snížení příjmů konkrétně obce Svinařov do obecní 
pokladny z rozpočtového určení daní za rok 2020, které vychází ze zák. 234/2000 Sb. a Vyhlášky 
Ministerstva financí č. 219/2019 Sb. 
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Odhad Ministerstva financí: 
Kapitola 1211 daň z přidané hodnoty – propad o 9,22 % 
Kapitola 1121 daň z příjmu právnických osob – propad 29,60 % 
Kapitola 111 daň z příjmu fyzických osob – propad 20,37 %  
Důsledek kompenzačních bonusů a daňových balíčků – minus 750.069,- Kč 
Kompenzace propadů pro obce – plus 862.800,- Kč 
Ministerstvo financí odhaduje po započtení všech částek (včetně kompenzace pro obce) čistý propad 
v příjmech cca 1.900,- Kč na jednoho obyvatele obce Svinařov, tj. 1.3 milionu Kč. 
Pan Mach dále uvedl, že bude nutné se připravit na nižší příjmy do obecní pokladny, upravit hlavně 
výdaje a upravit, resp. schválit rozpočet obce rozpočtovým opatřením. 
Rok 2021 zatím nelze odhadovat, nicméně je předpoklad, že snížení příjmů obce bude i v roce 2021.  
OZ bere na vědomí 
18:14 hod – příchod A. Kasák 

 Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné. 

 
5. Pan Mach přednesl OZ návrh VI. aktualizace Plánu obnovy a rozvoje Obce Svinařov na roky 2019 – 

2022. Plán byl předem rozeslán všem zastupitelům, odsouhlasená podoba plánu bude vyvěšena jako 
příloha tohoto zápisu. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 
6. V důsledku ekonomické krize, která přišla spolu s epidemiologickou situací posledních měsíců Covid-

19, vstoupil pan starosta, jako zástupce obce do tzv. Stávkové pohotovosti starostů.  
OZ bere na vědomí 
 

7. Pan starosta informoval OZ o výsledku hospodaření za rok 2019. OZ projednalo a schválilo závěrečný 

účet obce Svinařov za rok 2019 a to bez výhrad. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

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

účetní závěrku za rok 2019 včetně výsledku hospodaření za rok 2019 (protokol viz příloha) 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

9. Pan starosta předložil OZ žádost. Pan starosta požádal OZ o změnu své funkce z neuvolněného  

starosty na funkci uvolněného starosty s platností od září - říjen 2020, a to z důvodu časové 

náročnosti funkce a současné možnosti se chodu obce věnovat v tomto režimu.  

Hlasování 7:0:1 (zdržel se pan Mach) (Schváleno) 

 

10. Paní Sailerová a pan Gult předložili OZ žádost o úpravu cesty před čp. 239, ul. Zahradní. Na nerovné 

části budou zbudovány dva jízdní pásy v šířce 60cm, ze zámkové dlažby, zpevnění bude provedeno na 

náklady žadatelů. Obec s výše uvedeným souhlasí za předpokladu, že cesta nebude využívána jako 

plocha pro parkování. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 
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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 



Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 10. 06. 2020

Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

1. 2020/31

2. 2020/32

3. 2020/33

4. 2020/34

5. 2020/35

6. 2020/36

7. 2020/37

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

Program zasedání

Odsouhlasení Plánu obnovy a rozvoje Obce Svinařov 2019 - 2022

Závěrečný účet za rok 2019

Audit a účetní uzávěrku za rok 2019

Žádost p. Pružince - změnu funkce z neuvolněného starosty na funkci uvolněného
starosty s platností od září 2020 do listopadu 2022.

Žádost o úpravu cesty - pí. Sailerová, p. Gult

II. Bere na vědomí ,

1. Finance obecního úřadu
2. Stávková pohotovost starostů

Zapsala : J. Husnajovát
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