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konaného dne 25. 11. 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, 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 (02. 09. 2020) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Nákup pouličního osvětlení - hlasování formou „per rollam“ 

6. Nákup vánočního osvětlení - hlasování formou „per rollam“ 

7. Úprava obecně závazných vyhlášek - poplatek ze psů, poplatek za svoz odpadu 

8. Smlouva s PID (č. 621) na rok 2021 

9. 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 413.866,70 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 3.337.981,99 Kč. Na účtu na obnovu infrastruktury je částka 28.997 Kč. Celkem obec 
disponuje částkou 3.780.845,69 Kč. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit 
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 
 

5. OZ odsouhlasilo nákup pouličního veřejného osvětlení jako celek za částku 168.264 Kč s DPH. 
Hlasování proběhlo vzhledem k současné epidemiologické situaci formou „per rollam“. 
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Hlasování 8:0 (Schváleno) – zdržel se R. Lébrová 
 

6. OZ odsouhlasilo nákup Vánočního osvětlení od firmy MV Energy za cenu 27.750 Kč s DPH. Hlasování 
proběhlo formou „per rollam“. Pan Mach předložil v rámci hlasování internetovou nabídku s cenou 
26.340 Kč s DPH. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s MV Energy byla tato firma navržena 
k odsouhlasení. 
Hlasování 7:1 (Schváleno) – zdržel se P. Thon 
 

7. Pan starosta předložil OZ návrh přepracovaných obecně závazných vyhlášek: 

• Obecně závazná vyhláška obce Svinařov č. 3/2020,o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

• Obecně závazná vyhláška obce Svinařov  č. 2/2020, o místním poplatku ze psů 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

8. PID předložil OZ smlouvu na poskytování autobusové dopravy (č. 621) na rok 2021, cena byla oproti 

loňskému roku opět navýšena a to na 116.518 Kč s DPH/rok. 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

 

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 25. 11. 2020 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2020/48 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2020/49 Program zasedání 

3. 2020/50 Nákup pouličního osvětlení  hlasování formou „per rollam“ 

4. 2020/51 Nákup vánočního osvětlení - hlasování formou „per rollam“ 

5. 2020/52 Úprava obecně závazných vyhlášek, poplatek ze psů, poplatek za svoz odpadu 

6. 2020/53 Smlouva s PID (č. 621) na rok 2021 
 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


