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konaného dne 16. 12. 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,  L. Bartková, J. Burle, M. Dvořák, M. Mach, R. Lébrová, P. Thon 
Omluveni: A. Kasák, J. Husnajová 
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 (25.11.2020) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Úprava rozpočtu na rok 2020 

6. Návrh rozpočtu na rok 2021 

7. Rozpočtové provizorium 

8. Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 

9. Zakoupení 30 ks osvětlení - VO 

10. Usnesení 

 
 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.  

Zapisovatelem zápisu byla určen M. Mach 

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 
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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 217.441,39 Kč. Na účtu na obnovu infrastruktury je uložena částka 28.937 Kč. Na spořícím 
účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce ve výši 3.999.192,01 Kč. Celkem 
obec disponuje částkou 4.245.570,50 Kč. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit 
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 
 
 
 
 

5. Pan Mach seznámil OZ s úpravou rozpočtu na rok 2020. 
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 
 
 

6. Pan Mach předložil Oz návrh rozpočtu na rok 2021. OZ byly představeny jednotlivé kapitoly a položky 
rozpočtu. Rozpočet je pro rok 2021 vyrovnaný v částce 6.929.150 Kč. Návrh rozpočtu bude vyvěšen 
na úřední desce ve lhůtě 15ti dní.  
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 
 
 

7. Vzhledem k výše uvedenému seznámil pan Mach OZ s tím, že prozatím bude obec pracovat dle 
rozpočtového provizoria. 
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

 

 

8. OZ schválilo poplatky za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na rok 2021 bez navýšení 

ceny, tj. ve stejné výši jako v roce 2020 v souladu s přílohou č. 9 k Vyhlášce č.2/2013, Rozúčtování 

nákladů obce Svinařov na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2020, tedy:  

• občané s trvalým pobytem v obci do 4 let věku….300 Kč/os./rok  

• občané s trvalým pobytem v obci (5-74 let)…..600 Kč/os./rok  

• občané s trvalým pobytem v obci nad 75 let věku…..300 Kč/os./rok  

• stavba k individuální rekreaci….600 Kč/stavba/rok  

 

Velkoobjemové sezonní kontejnery budou majiteli rekreačních objektů /zahrádkářská kolonie) 

hrazeny samostatně. Hlasování 7:0 (Schváleno) 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 
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9. Pan starosta předložil OZ návrh k zakoupení 30 ks osvětlení v ceně 30x2.800, - tedy celkem 84.000 Kč 

vč. DPH 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

 

 

INFO:  

• Pan starosta poděkoval všem zastupitelům, pracovníkům OÚ, členům SDH a AFK za spolupráci 

v roce 2020. 

 

 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:45 hod. 
 

Zapsal M. Mach 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 16. 12. 2020 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2020/54    Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2020/55     Program zasedání 

3. 2020/56     Úprava rozpočtu za rok 2020 

4. 2020/57     Návrh rozpočtu na rok 2021 

5. 2020/58    Rozpočtové provizorium 

6. 2020/59     Poplatky za svoz  komunálního odpadu pro rok 2021 

7. 2020/60 Nákup 30 ks osvětlení -  VO 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 
 

 
 

Zapsal :  M. Mach 

 


