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konaného dne 15.5.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov  

(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. 

V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě) 

 

Přítomni: 

J. Pružinec , R. Horová, M. Mach, J. Husnajová, Z. Šmausová, P. Thon 

Omluveni:  M.Dušková, J. Fučík  

Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné. 

Program: 

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva  

2. Schválení programu, zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva 

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu 

5. Dodatek TSH – č.1 ke Stanovám  

6. Žádost o finanční příspěvek na pořízení Party – stanu SDH 

7. Žádosti p. Valtové – odpovědi 

8. Rekonstrukce dětského hřiště 

9. Žádost ČEZ – věcné břemeno 

10. Předání dodávky a montáže veřejného bezdrátového rozhlasu 

11. Poplatek za vyvěšení na nástěnku 

12. Žádost paní Valtové 

13. Došlá pošta 

14. Pošta odeslaná 

15. Diskuse 

16. Usnesení 

 

1. Pan starosta přivítal OZ. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena p. Romana Horová. 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec , Z. Šmausová, J. Husnajová 

 

 Hlasování 6:0 
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2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.                         

  

Hlasování 6:0 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0 
 
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval o stavu finančních 

prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí 615.975,99 Kč. Částka je 
kalkulována po zaplacení faktur dodavatelům. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je 
nutné zajistit prostředky na realizaci schváleného Plánu rozvoje obce. 
 
OZ bere na vědomí 

 
5. OZ Svinařov se usneslo souhlasit se změnou Stanov Svazku obcí TSH a se zněním předloženého 

dodatku č.1 ke Stanovám, který řeší rozšíření působnosti členské schůze o schvalování roční 
účetní závěrky. 
Předmětem tohoto dodatku je rozšíření působnosti členské schůze o schvalování roční účetní 
uzávěrky. 
Ve článku 8, Orgány svazku, bodě 3, se odrážka f) doplňuje takto: 
„f) schvalovat výroční zprávu, zprávu o přezkoumání hospodaření svazku, závěrečný účet 
svazku, roční účetní uzávěrku“ 
 
Hlasování 6:0   
 

6. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 10 000,-Kč na pořízení Party stanu SDH Svinařov. 
Příspěvek je z rezervních fondů obecního rozpočtu. 
 
Hlasování 6:0 
 

7. Pan starosta seznámil OZ s žádostí paní Ivany Valtové o nahlédnutí do pokladní knihy obce a 
vysvětlení účetních položek v rozpočtu Svazku obcí TSH na rok 2013. Paní Valtové bylo 
doporučeno, aby žádost na OÚ Svinařov byla řádně podána v návaznosti k doplnění právních 
údajů v souladu s právními předpisy. 
 
OZ bere na vědomí 

 
8. V souladu s rekonstrukcí hrací plochy na dětském hřišti byla poslána zadání firmám TUBEKO 

SPORT, spol. s r.o. a ČNES a.s.. OZ ustanovilo realizační a výběrovou komisi ve složení  
J. Husnajová, M. Mach a R. Horová. V současné době probíhají jednání o ceně s uchazeči 
zadávacího řízení malého rozsahu. Výsledek jednání bude předložen na dalším jednání OZ dne 
29.5.2013. 
 
Hlasování 6:0 
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9. OZ projednalo a odsouhlasilo Smlouvu č. IE – 12 – 6003972 / 1 o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene podle ust. § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, uzavřená na základě ustanovením § 25 odst. 5 zákona č.458/2000 Sb., zákon o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v platném znění. Smluvní strany: ČEZ Distribuce, a.s. a obec 
Svinařov. Předmětem této smlouvy je vzájemný závazek obou smluvních stran uzavřít spolu 
v budoucnu smlouvu na zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti nebo pozemky, kde 
bude na základě této smlouvy umístěno a trpěno se souhlasem majitele elektrické zařízení 
distribuční soustavy provozovatele. ČEZ Distribuce prohlašuje, že jako investor zajišťuje stavbu o 
parc.č. 446/3, 23/1 v ulici Za Křenovou čp. 75. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. 
 
Hlasování 6:0 

 
10. Pan starosta informoval OZ o ukončení realizace a předání obecního bezdrátového rozhlasu 

firmou SOVT-RADIO s.r.o.. Realizace bezdrátového rozhlasu byla financována z vlastních zdrojů 
OÚ dle plánu rozvoje obce. Investice je zahrnuta v obecním rozpočtu na rok 2013. V případě 
vyhlášení dotačních titulů z Evropských fondů nebo Krajských dotací bude OZ žádat o dotační 
příspěvek na realizaci bezdrátového rozhlasu. 
 
OZ bere na vědomí 
 

11. OZ projednalo a schválilo poplatek za vyvěšení plakátů a oznámení na nové obecní nástěnce: 
Veškeré plakáty a oznámení musí obsahovat razítko OÚ a datum ukončení (sejmutí) plakátu. 
Občané Svinařova mají umístění zdarma. Ostatním je zveřejnění na obecní nástěnce zpoplatněno 
ve výši 50,- Kč týdně. 
 
Hlasování: pro : 5:1 J. Pružinec, M. Mach, P. Thon, J. Husnajová, Z. Šmausová 
    Zdržel se hlasování: R. Horová 
 

12. Pan starosta seznámil OZ s žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. paní 
Ivany Valtové o „vysvětlení jednotlivých položek v rozpočtu Svazku TSH. Co přesně je v těchto 
položkách hrazeno“. Žádost bude postoupena Svazku TSH. 
V další žádosti žádá paní Ivana Valtová o nahlédnutí do pokladní knihy, z důvodu upřesnění 
odeslaných a došlých plateb na účet obce ze svazku TSH. Nedostatečně zodpovězená informace 
na veřejném zastupitelstvu. 
Paní Valtové bude odpovězeno dle zákona 106/1999 Sb v zákonné lhůtě. 
 
OZ bere na vědomí 
  

13. Pošta došlá: Žádost paní Valtové o vysvětlení jedn. položek v rozpočtu Svazku TSH – viz bod 12 
    Žádost paní Valtové o nahlédnutí do pokladní knihy. – viz bod.12 
 
  ČEZ Distribuce a.s – zřízení věcného břemene na parc. č. 46/3, 23/1 – viz bod 9 
 

14. Pošta odeslaná:  Paní Valtová byla vyzvána, aby žádosti, které budou adresovány na OÚ byly 
formulovány dle příslušného znění zákona. 
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15. Diskuze: 
-  Pan starosta poděkoval J. Vožehovi, P. Doxanskému a M. Dlouhému za opravu pomníku 

padlých. Paní R. Horové pan starosta poděkoval za výsadbu květin. 
 

- Jana Husnajová informovala OZ o odvozu zeminy od rybníka Lébrák . 
 

- OZ projednalo a schválilo finanční příspěvek SDH Svinařov ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu obce 
a 4 500,- Kč z rezervního fondu na pořádání Staročeských Májů a Májové zábavy, která se 
koná 25.5.2013. OZ povoluje hudební produkci v době od 18:00 dne 25.5.2013 – 02:00 dne 
26.5.2013. 
 
Hlasování: 4:1:1 pro :   J. Pružinec, R. Horová, P.Thon, J. Husnajová 

           proti:  Z. Šmausová      
    zdržel se hlasování: M. Mach 

- OZ zamítlo žádost p. Zelenkové ohledně pronájmu části komunikace parc.č. 353/3, a to 
z důvodu průjezdnosti veřejné  komunikace . 

Hlasování: 0:6 

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

 

Zapsala : R. Horová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

ověřovatel 

 

Husnajová Jana                dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Šmausová Zlata                dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 15.5.2013 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Dodatek Svazku TSH – č.1 ke Stanovám 
4. Finanční příspěvek SDH Svinařov na pořízení Party - stanu 
5. Ustanovení výběrové komise – rekonstrukce dětského hřiště 
6. ČEZ Distribuce, a.s. – věcné břemeno  
7. Poplatek za vyvěšení oznámení na nástěnku 
8. Finanční příspěvek SDH Svinařov na pořádání Staročeských Májů a 

povolení hudební produkce 
9. Zamítnutí pronájmu části veřejné komunikace parc.č. 353/3 

 
 

 
 

II. Bere na vědomí: 

 
1. Stav peněžních prostředků na účtu 
2. Žádosti p. Ivany Valtové 
3. Ukončení realizace a předání díla bezdrátového rozhlasu 
4. Žádosti p. Ivany Valtové 

 
 
 

Zapsala :R. Horová 


