
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 24.8.2011 v 18:00 

hod., na  OÚ Svinařov 

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

Program zasedání: 

1. Uvítání členů zastupitelstva  

2. Zvolení  zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. p. Mach finance OÚ - info 

5. Zpráva FÚ - vrácení dotace včetně penále 

6. Finanční příspěvek – ukončení prázdnin akce „Svinařovské hraní“ 

7. Došlá a odeslaná pošta 

      8.    Diskuze 

9.  Usnesení 

 

1. Pan starosta 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 ověřovatele zápisu : Jaroslav Pružinec, Zlata Šmausová, Jana Husnajová, zápis : 

Romana Horová 

 Hlasování 9:0 

3. Z předchozího zápisu: žádost pana Hlouška - koupě pozemku. Na základě šetření a na místě 

určeném parc. č. 338/1 a parc. č. 325 které provedla Jana Husnajová /Stavební výbor / -  budou 

zjišťovány  další informace k LV na KÚ Kladno. 

OZ bere na vědomí          

4. Pan Mach seznámil OZ se stavem obecních finančních prostředků. Dále pan starosta připomněl 

úsporný program, který byl nastaven z důvodu úspor obecních finančních prostředků.  Úsporný 

program musí být i nadále striktně dodržován.                   

 



Kontrola plnění rozpočtu obce za 1-6/2011 

Plnění rozpočtu Svinařov 1.pol 2011    

Příjmy        

  Plán Plnění %  

celkové příjmy 1-6.2011 5 925 100,00 3 247 450,12 54,81  

     

Výdaje        

Celkové výdaje 1-6-2011 5 275 861,00 2 604 399,12 49,36  

 

Z vyhodnocení vyplývá, že obecní rozpočet je v celkových ukazatelích plněn. Zvláště ve výdajových 

kapitolách byla v 1.pol. udržena úsporná pravidla. 

K výdajům - i když v některých výdajových položkách došlo k překročení (výčet viz dále), celkový stav 

plnění výdajů se podařilo udržet za 1.pol 2011 pod 50%  

Položky a zdůvodnění: 

- Mzdy a odměny  

a) navýšení počtu odpracovaných hodin při údržbě a zvelebení obce 

b) navíc jsou ve výdajích odměny při skončení funkčního období bývalému starostovi  

V této položce předpokládá Finanční výbor  

• v roce 2011 udržení současného trendu 

• v roce 2012 snížení výdajů na původní úroveň 

 

- Ostatní služby 

a) kontrola dětského hřiště, prořez stromů, platby ing. Topinkovi za změny Územního plánu, audit 

hospodaření obce, smlouva ANTEE před ukončením, apod. 

 V této položce předpokládá Finanční výbor  

• v roce 2011 dále úsporu 

• v roce 2012 úpravu rozpočtu (účtování na údržbu, apod., nikoliv na „ostatní“, aby byly 

položky lépe kontrolovatelné) 

           OZ bere na vědomí 



 

5. Pan starosta informoval OZ o zprávě z Finančního úřadu Prahy – západ. Konkrétně o  Platebním 

výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně. Finanční úřad  - Praha západ, podle § 44a odst. 

3 písm. A), § 44a odst. 4 písm. C) a § 44a odst.8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) , ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 193 a § 147 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů  (dále jen daňový řád), vyměřuje odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové 

kázně ( dále jen „daň“) ve výši  10 846 000,-Kč.  

Odůvodnění: Daňový subjekt obdržel v roce 2009 investiční dotaci ze státního rozpočtu na základě 

Rozhodnutí evidenční číslo 229313-4004, č.j. 27470/2009-15130. Dotace byla poskytnuta 

Ministerstvem zemědělství na akci odkanalizování obce Svinařov  - ll. Etapa ve výši 10.846.000,- Kč.  

Daňovou kontrolou bylo zjištěno (viz. Zpráva o daňové kontrole č.j. 336596/11/060984203148) 

porušení rozpočtové kázně, které spočívá v nedodržení termínu realizace akce. Maximální termín 

pro realizace akce byl v Rozhodnutí stanovený do 30.7.2010. Poslední kolaudační souhlas týkající se 

dané akce byl vydán 29.9.2010. Dále penále vyměřené FU činí od 31.7.2010  cca 4 500 000,-.  

OZ projednalo a schválilo Vzdání se práva na odvolání, neboť procesně proběhla kontrola FÚ 

v souladu se zákonem. 

Tato problematika se týká funkčního období minulého zastupitelstva a současné zastupitelstvo se jí 

bude zabývat.  

OZ bere na vědomí       

6.  OZ projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 7.000,-Kč SDH Svinařov na hudební produkci 

na akci Svinařovské hraní – loučení s prázdninami. Finanční částka, která je mimo rozpočet bude 

odečtena z fondu rezerv. Dále OZ odsouhlasilo hudební produkci od 18:00 27.8.2011 – 02.00 

28.8.2011 

Hlasování 9:0       

7. Došlá a odeslaná pošta   

 Pošta odeslaná: 

− Finanční úřad Praha – západ, Č.j.: 350519/11/060984203148     - Vzdání se práva na odvolání 

vůči platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně č.j. 

350519/11/060984203148 . 

Hlasování 9:0   



Pošta došlá:                                                                                                                          

− Žádost p. Radka Šilingera – Žádost o koupi pozemku v majetku obce p.č. 429/3, p. č.429/1. OZ 

prodej pozemku zamítlo. 

Odůvodnění: pozemek se nachází v ochranném pásmu u Svinařovského potoka/ územní Niva/ 

Hlasování 9:0       

− Žádost ing. Renaty Wollerové – Žádost o koupi pozemku p.č. 500/7. OZ prodej pozemku 

zamítlo. 

Odůvodnění: pozemek je v pronájmu manželů Wollerových – smlouva ze dne 30.1.2002 je platná do 

roku 2052. 

Hlasování 9:0 

− Oznámení p. Zmátla o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. na 

pozemek 171/20-PK, p.č. 171/24-PK, dle geometrického plánu č. 396-6625/2010 v k.ú. 

Svinařov. 

OZ bere na vědomí 

− Oznámení od p. Martiny Glaubaufové o  zahájení stavebního řízení ke studni na pozemku p.č. 

536/40 v kat. úz. Svinařov. 

OZ bere na vědomí 

− Oznámení p. Evženie Černé – Územní souhlas s umístěním stavby vodovodní přípojky pro 

rekreační chatu na poz. p.č. 472/1 v k.ú. Svinařov / prošetří Jana Husnajová Stavební výbor /. 

OZ bere na vědomí 

− OSSZ – Protokol o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém 

pojištění provedené 27.6.2011 

Diskuze : Jednotliví předsedové výboru předloží Kontrolní komisi vyhodnocení plánu práce za I.pol. 

2011 a zároveň předloží plán práce na II. pol. 2011 

Do usnesení:         

 Schválení příspěvku ve výši 7 000,- Kč pro SDH Svinařov na hudební produkci     na akci 
Svinařovské hraní – loučení s prázdninami 

 FÚ – Vzdání se práva odvolání vůči platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové 
kázně č.j. 350519/11/060984203148 . 

 Zamítnutí prodeje pozemku 429/3 a 429/11 p. Šilingerovi 

 Zamítnutí prodeje pozemku 500/7 ing. Renatě Wollerové 

 Seznámení s obecními financemi 



 Likvidace oplocení fotovoltaické el. firmou Diamatis 

 Registrace svazku obcí TSH k provozování ČOV 

 Stížnost občanů na konzumaci alkoholu před prodejnou Jednoty 

 

Zapsala: Horová Romana 

 

Ověřovatelé zápisu: 

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

Ověřovatel 

 

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

Ověřovatel 

 

H u s n a j o v á  Jana                                               …………………………… 

Ověřovatel 

 

 

 

 

 



U s ne s e n í 

Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 24.8.2011 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

48/2011 

Příspěvek ve výši 7 000,- Kč pro SDH Svinařov na hudební produkci na akci Svinařovské hraní – 

loučení s prázdninami 

 

49/2011 

Vzdání se práva odvolání vůči platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně č.j. 

350519/11/060984203148 . 

 

50/2011 

Zamítnutí prodeje pozemku 429/3 a 429/11 p. Šilingerovi. 

 

51/2011 

Zamítnutí prodeje pozemku 500/7 ing. Renatě Wollerové. 

 

 

 

 

 

 

 


