
 

Zápis 

ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 27.4.2011, 18:00 hodin 

Pozn.:v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akademických titulů 

Program zasedání : 

1. Uvítání členů zastupitelstva 
2.Zvolení a odsouhlasení ověřovatelů zápisu 
3.Schválení rozpočtu pro rok 2011 
4.Revize dětského hřiště 
5.Web.stránky 
6.Informace o pokutě od Ministerstva zemědělství 
7.Kontrola vyúčtování prací v ul. Krátká 
8.Výsledky kontroly fy Fisa 
9.Došlá a odeslaná pošta 
10.Diskuse 
11.Usnesení 
 

 
ad1./ Pan starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva.Přítomno je zatím 7 členů OZ a tím je 
OZ usnášeníschopné.Omluveni jsou p.Fučík a pan Mach. 
Program schůze byl jednohlasně přijat. 
Hlasování : 7:0 
 

 
ad.2./ OZ odsouhlasilo ověřovatele zápisu : Pružinec Jaroslav, Suchopárková Marie, Dušková 
Miluše 
Hlasování : 7:0 
 

 
ad.4./OZ schválilo  revizi dětského hřiště : /Tomovy parky/ : z důvodu nutnosti pravidelné 
revize zařízení dětského hřiště ,byla firmou Tomovy parky podána nabídka realizace této 
revize ve výši do 5.000,-Kč. 
Hlasování : 7:0 
 

 
ad.5./ Web.stránky - dle dostupných informací budou tyto pro veřejnost spuštěny nejdéle do 
10-ti dnů. Zodpovídá p.Mach. 
OZ bere na vědomí. 
 

 
ad.6./ Na základě nesplnění termínu realizace Akce Splašková kanalizace v obci Svinařov- 
II.etapa,byl Ministerstvem zemědělství podán návrh na postih ve výši 542.300,- Kč k uhrazení 



z rozpočtu obce.Pokutu bude řešit s konečnou platností FÚ. 
OZ bere na vědomí. 
Dostavil se p.M.Mach. 
 

 
ad.7./ V souvislosti s vyúčtováním prací v ul.Krátká,OZ rozhodlo předat kompletní 
dokumentaci ohledně hospodaření s obecním majetkem bývalým zastupitelstvem obce,ke 
kontrole orgánům činným. 
Hlasování : 8:0 
Po projednání tohoto bodu se ze zasedání omluvila pí.Horová. 
 

 
ad.3./ Pan Mach seznámil OZ s rozpočtem pro rok 2011. 
OZ rozpočet schválilo a odsouhlasilo. 
Hlasování : 7:0 
 

 
ad.8./ Pan starosta informoval o výsledcích kontroly fy Fisa ohledně nepřiměřeného průtoku 
ve stávající kanalizaci. 
 

 
ad.9./ Odeslaná a došlá pošta : 
a/pí Šárové byl zaslán dopis ohledně pronájmu pozemků za cenu stanovenou obecní 
vyhláškou. 
b/ p.Ilečkovi byla zaslána výzva o vysvětlení záměru ohledně změny umístění vrat u RD v 
ul.Rudé Armády 
 

 
ad.10./ Diskuze : 
a/ pí Suchopárková navrhuje zaslat zdůvodnění panu J.Kejkrtovi,z jakého důvodu nebyl 
vybrán ve věci kácení veřejné zeleně.Zajistí komise ŽP - pí Šmausová do 11.5.2011 
b/ pí Suchopárková vznesla dotaz,jakou formou je ošetřena údržba rybníku Lébrák. 
c/ pí Suchopárková upozornila na nedořešení finančního vypořádání dodatku č.1 ÚP. 
d/ sl. Husnajová podala návrh na opravu autobusové zastávky v obci.Zastávka bude opravena 
a vymalována a to stanoveným postupem. 
e/ sl.Husnajová informovala OZ o jednání s fy ČNES o možné opravě ulice Za Křenovkou. 
f/ OZ bere na vědomí akci Pálení čarodejnic dne 30.4.2011 od 18,oo hod a odsouhlasilo 
příspěvek ve výši 5.000,-Kč.Dále bylo odsouhlaseno povolení produkce do 21.00 hod. 
g) pí Suchopárová podala návrh na uklizení a opravu nevyužitých prostor na OÚ z důvodu  
pořádání různých akcí pro občany. 

 
Usnesení : 
OZ schvaluje : 

1.ověřovatele zápisu : J.Pružinec,M.Suchopárková, M.Dušková. 
2.rozpočet obce na rok 2011 



3.revizi dětského hřiště do výše 5.000,- Kč 
4.předání dokumentace ohledně hospodaření s obecním majetkem bývalým zastupitelstvem 
orgánům činným 
5.příspěvek ve výši 5.000,-Kč na Akci Pálení čarodejnic 
 
OZ bere na vědomí : 

1. postih Ministerstva zemědělství  
2. zprovoznění Web-stránek 

Zapsala: Jana Husnajová 

Ověřovatelé zápisu: 

Pružinec  Jaroslav                           …………………………………………….. 

ověřovatel 

 

Suchopárková Marie ……………………………………………. 

ověřovatel 

 

Dušková Miluše                               ………………………………………….... 

ověřovatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U s n e s e n í 

 

Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 27.4.2011 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

31/2011 (bod 3/ 

Zastupitelstvo obce Svinařov schválilo rozpočet obce pro rok 2011. 

 

32/2011 (bod 4) 

Zastupitelstvo obce Svinařov schválilo revizi dětského hřiště: firmou Tomovy parky, byla podána 

nabídka realizace této revize ve výši 5000,-Kč. 

 

33/2011 ( bod 7) 

V souvislosti s vyúčtováním prací v ul. Krátká, OZ rozhodlo předat kompletní dokumentaci ohledně 

hospodaření s obecním majetkem bývalým zastupitelstvem obce, ke kontrole orgánům činným. 

34/2011 (bod 10) 

Zastupitelstvo obce Svinařov schvaluje akci Pálení čarodějnic dne 30.4.2011 od 18.00 hod. a 

odsouhlasilo příspěvek ve výši 5.000,-Kč. Dále bylo odsouhlaseno povolení produkce do 21.00 hodin.  

 

 

 

                                                                                 ………………………………………….. 

                                                                                      Jaroslav Pružinec - starosta 

 


