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konaného dne 02. 09. 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 
Omluveni: A. Kasák, J. Burle, 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 (01. 07. 2020) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Projednání a úprava rozpočtu na rok 2020 

6. Vyhláška o zákazu podomního prodeje v obci 

7. Úprava vyhlášky o pohřebnictví, dle nového nařízení 

8. Vyúčtování za provedené práce_AFK Svinařov  

9. 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 Mach informoval OZ o stavu finančních 
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí na běžném účtu a v pokladně 
ve výši 305.207,60 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 2.037.981,99 Kč. Celkem obec disponuje částkou 2.343.189,59 Kč. Stále platí, že je nastaven 
úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 
 

5. Pan Mach prezentoval úpravy rozpočtu obce v souvislosti s nižším rozpočtovým určením daní a tedy 
nižšími příjmy obce. Současně prezentoval jednotlivé položky rozpočtu, které je nutné snížit nebo 
prozatím z rozpočtu vyjmout. Tento rozpočet bude dále průběžně sledován a vyhodnocován a v 
případě potřeby bude podle situace s COVID-19 upraven. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný na 
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straně příjmů i výdajů na částku 8,754.080,- Kč a v případě nutnosti budou využity rezervy z minulých 
let. 
Hlasování 6:0 (Schváleno) 
 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Svazku obcí TSH za finanční podporu obce Svinařov ve výši 
200.871,- Kč. Pan starosta navrhl, aby obec Svinařov zřídila samostatný bankovní účet určený na 
obnovu infrastruktury kanalizace. Na tento účet vloží obec 250.000,- Kč a z tohoto účtu odešle peníze 
Svazku obcí TSH. 

             Hlasování 6:0 (Schváleno) 

6. Pan starosta předložil OZ návrh obecně závazné vyhlášky, „Nařízení obce č. 1/2020 o zákazu 
podomního a pochůzkového prodeje na území obce Svinařov“. 
Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 
7. Pan starosta informoval OZ o úpravě stávající vyhlášky o pohřebnictví „Řád pro pohřebiště v obci 

Svinařov“, dle nového nařízení.  

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

8. AFK Svinařov předložil OZ účet za provedené práce v rámci rekonstrukce šaten fotbalového hřiště a to 

ve výši 13.880 Kč (materiál + doprava + občerstvení). Proplacena bude pouze částka 11.940,- Kč za 

materiál a dopravu, občerstvení z rozpočtu obce hrazeno nebude. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

9. Pan Mach předložil OZ návrh na postupnou obnovu veřejného osvětlení v obci. V rámci toho bude 

každý měsíc z rozpočtu obce vyčleněna částka 10.000 Kč na postupnou výměnu stávajícího letitého 

osvětlení. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:15 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 2. 09. 2020 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2020/42 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2020/43 Program zasedání 

3. 2020/44 Projednání a úprava rozpočtu na rok 2020 

4. 2020/45 Vyhláška o zákazu podomního prodeje v obci 

5. 2020/46 Úprava vyhlášky o pohřebnictví, dle nového nařízení 

6. 2020/47 Vyúčtování za provedené stavební práce_AFK Svinařov 

 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


