
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 11.5.2011 v 18:00 hod. 

 

Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu. 

 

Program zasedání: 

 

1. Uvítání členů zastupitelstva  

2. Zvolení zápisu a podpisu jednání zastupitelstva 

3. p. Mach  finance OU – info  

4. Žádost o vyplacení odstupného p. Šárovi 

5. Informace o dotacích na bezdrátový rozhlas 

6. Web stránky – info 

7. Stav smluv na pronájem pozemků – rok 2011 

8. Došlá a odeslaná pošta 

9.  Diskuze 

10. Usnesení 

 

1. Pan starosta obce přivítal všechny členy OZ. Přítomno je 9 členů. OZ je  usnášeníschopné. 

Pan starosta přednesl výše uvedený program veřejné schůze. Program schůze byl 

jednohlasně přijat. 

           Hlasování 9:0 

2. OZ odsouhlasilo ověřovatelé zápisu : Jaroslav Pružinec, Jaroslav Fučík, Zlata Šmausová 

            

3. Předseda Finančího výboru pan Miroslav Mach seznámil přítomné se stavem obecních 

financí a plněním rozpočtu obce za první čtyři měsíce roku 2011 v tomto rozsahu:    

Maximální úsporný program se daří plnit. Veškeré výdaje jsou kontrolovány a je nakupováno 

pouze takové zboží a služby, které jsou nezbytně nutné pro chod obce. V příjmové části se 

podařilo přeplnit plánované příjmy hlavně vzhledem k tomu, že byly vybrány některé 

poplatky dříve, než předpokládal rozpočet. V následujících měsících bude příjmová část nižší, 

nicméně s finančním rokem bude příjmová část plněna dle rozpočtu. 



Kladný výsledek prvních čtyř měsíců 2011 bude zásadně ovlivněn pokutou FÚ za nesplnění 

termínu dotované stavby kanalizace ze strany bývalého zastupitelstva, jejíž výše nebyla zatím 

stanovena. Včetně této pokuty chybí k 10.5.2011 v obecním rozpočtu 176.728,66 Kč. 

Vzhledem k tomuto stavu a při dodržení úsporného programu předpokládá Finanční výbor, 

že k vyrovnání rozpočtu dojde v měsíci srpnu. 

            OZ bere na vědomí 

          

4. Pan Mach seznámil OZ s žádostí pana Šáry o vyplacení odměny při skončení funkčního 

období, které mu dle zákona o obcích náleží po skončení funkčního období. Vzhledem ke 

špatnému stavu obecních financí pan Mach navrhl vyplacení formou částečných úhrad.  

           Hlasování 9.0 

5. OZ projednalo žádost o dotaci a  realizaci pořízení bezdrátového rozhlasu v obci a podání do 

13. kola 7 výzvy programu PRV Leadr (Přemyslovské střední Čechy). O záměru žádat dotace 

na tento projekt byli občané obce Svinařova již seznámeni na veřejném zasedání, které se 

konalo dne 30.3.2011. 

           Hlasování 9:0 

 

6. Web.stránky – podle sdělení pan Macha budou nové obecní webové stránky zveřejněny 

během několika dnů. V současné době probíhá převod na novou doménu. 

          OZ bere na vědomí 

 

7. Vzhledem k digitalizaci katastrálních map obecních pozemků, které by mělo být realizováno 

na přelomu roku 2011/2012 budou poplatky za pronájem obecních pozemků vybírány dle 

uzavřených smluv. 

           OZ bere na vědomí 

 

8. Došlá a odeslaná pošta 

           - Odpověď panu Šárovi ohledně vyplacení  odměny při skončení funkčního období 

            -Žádost o vyjádření k realizaci bezdrátového rozhlasu na MěÚ Slaný/ Stavební odbor/ 

            -Dodatek ke Smlouvě o svozu a likvidaci TKO a bio odpadu 



 

9.  Diskuze: 

- Pan starosta navrhuje pochvalu občanům pracujícím pro obec / p.Šmejkalovi, p.Elicerovi a 

p. Dvořákovi /, za opravu a vybílení autobusové zastávky a místním dobrovolným hasičům za 

opravu střechy taktéž na autobusové zastávce. 

- OZ schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč na pořízení Party - stanu místnímu spolku 

dobrovolných hasičů. Příspěvek je z rezervních fondů mimo obecní rozpočet. 

Hlasování 9.0 

 

- OZ projednalo a schválilo finanční příspěvek dle rozpočtu místním hasičům 10.000,- Kč na 

pořádání Staročeských Májů a Májové zábavy, která se koná 21.5.2011 a povoluje hudební 

produkci v době od 18:00 – 2:00hod. dne 22.5.2011. 

Hlasování 9:0 

 

- Pan Fučík seznámil OZ s kamerovou  kontrolou kanalizace, kterou prováděla firma FISA a se 

shlédnutím záznamu na DVD nosičích, na kterých je průběh kontroly zaznamenán. Celá 

kontrola není ještě dokončena, p.Fučík pracuje na dokončení zprávy. 

OZ bere na vědomí 

 

- Pan starosta seznámil OZ o jednání s firmou Veolia a.s., kterou oslovil se žádostí zaslání 

kopie Projektu dešťové kanalizace v ul.Zahradní. Tento projekt na OÚ nebyl nalezen. 

OZ bere na vědomí 

 

- Pan starosta seznámil OZ se zápisem do obecní kroniky, kterou nyní píše pan Milan Dvořák / 

nahradil pana Kota, který na vlastní žádost sepisování obecní kroniky ukončil /.  

OZ bere na vědomí 

   



                    

10. Usnesení: 

           OZ schvaluje: 

                               - Ověřovatele zápisu: J.Pružinec, J.Fučík, Z.Šmausová 

                               - Vyplacení odměny při skončení funkčního období p.Šárovi formou částečných                    

                                  úhrad. 

                               - Žádost o dotace na pořízení bezdrátového rozhlasu 

                               - Finanční příspěvek místnímu spolku dobrovolných Hasičů 

                               - Finanční příspěvek dle rozpočtu na pořádání Staročeských Májů 

           OZ bere na vědomí: 

                               - Výše obecních finančních prostředků            

                                - Příprava na spuštění Webových stránek 

                                -  Platnost smluv pronajatých obecních pozemků    

                                - Kontrola kanalizace 

                                 - Žádost firmě VEOLIA a.s. 

                                 - Zápis do obecní kroniky 

 

Zapsala: Romana Horová 

Ověřovatelé zápisu: 

 

P r u ž i n e c  Jaroslav                                          ……………………………………… 

Ověřovatel 

 

F u č í k Jaroslav                                                   ……………………………………… 

Ověřovatel 

 

Š m a u s o v á  Zlata                                              ………………………………………. 

Ověřovatel 



 

U s n e s e n í 

 

Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 11.5.2011 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

35/2011 (bod 4) 

Vyplacení odměny při skončení funkčního období p. Šárovi, která mu dle zákona o obcích náleží po 

skončení funkčního období. Vzhledem ke špatnému stavu obecních financí bude odměna vyplacena 

formou částečných úhrad.  

 

35/2011 (bod 5) 

Žádost o dotaci a  realizaci pořízení bezdrátového rozhlasu v obci a podání do 13. kola 7 výzvy 

programu PRV Leadr (Přemyslovské střední Čechy).  

 

36/2011 (bod 9) 

Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na pořízení Party - stanu místnímu spolku dobrovolných hasičů.  

 

37/2011 (bod 9) 

Příspěvek dle rozpočtu místním hasičům 10.000,- Kč na pořádání Staročeských Májů a Májové 

zábavy, která se koná 21.5.2011 a povoluje hudební produkci v době od 18:00 – 2:00hod. dne 

22.5.2011. 

 

 

 

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

                                                                                                    Jaroslav Pružinec - starosta 


