
     

Zápis ze zasedání  Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 1 z 5 

 

konaného dne 29.5.2013 v 18:00hod., na OÚ Svinařov  

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

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

 

Přítomni: 

R. Horová, M. Mach, Z. Šmausová, M. Dušková, J. Fučík 

Omluveni:  J. Pružinec, J. Husnajová, P. Thon  

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. Schválení nových OZV  

6. Žádosti p. Valtové, p. Adamové – odpovědi 

7. Rekonstrukce dětského hřiště 

8. Sazebník úhrad 

9. Odsouhlasení kroniky 

10. Došlá pošta 

11. Pošta odeslaná 

12. Diskuse 

13. Usnesení 

 

1. Paní místostarostka přivítala OZ. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášení schopné.  

 Zapisovatelem zápisu byl určen p. M.Mach 

 Ověřovatelé zápisu:  R. Horová, J. Fučík, Z. Šmausová 

 

 Hlasování 5:0 

 

2. Paní místostarostka přednesla výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.                         

  

Hlasování 5:0 
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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 587.976,44 Kč. Částka je 
kalkulovaná 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 projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1 /2013 o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství v obci. Platnost této vyhlášky je od 29.5.2013. 
Současně se ruší Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství v obci.  
 OZ projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2 /2013 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Platnost této vyhlášky je od 29.5.2013. Současně se ruší Obecně závazná vyhláška č.2/ 2012  o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 
 
Hlasování 5:0   
 

6. Paní místostarostka seznámila OZ s odpovědí na žádosti ze dne 9.5.2013 paní Ivany Valtové / 
Zápis OZ ze dne 15.5.2013, bod č. 7, ohledně vysvětlení položek v rozpočtu TSH. Paní Valtové 
bylo vyhověno s tím, že informace je od 30.5.2013 k vyzvednutí v úředních hodinách na OÚ 
Svinařov, odpověď byla převzata osobně dne 29.5.2013. Dále bylo paní Ivaně Valtové vyhověno 
ohledně nahlédnutí do pokladní knihy obce Svinařov / Zápis OZ ze dne 15.5.2013, bod č. 7/. 
Zároveň byl ustanoven termín nahlédnutí na 10.6.2013.  Odpověď byla převzata osobně dne 
29.5.2013. 
Na základě podané žádosti paní Jany Adamové ze dne 20.5.2013 o možnosti nahlédnutí do 
pokladní knihy obce Svinařov, bylo paní Adamové písemně sděleno, že se žádosti vyhovuje. 
Termín nahlédnutí byl ustanoven na 10.6.2013. Odpověď byla převzata osobně dne 30.5.2013. 
Informace oběma žadatelkám byly poskytnuty dle zák. 106/1999 Sb.  
 
OZ bere na vědomí 
 

7. Oprava Zápisu OZ ze dne 15.5.2013 bodu č.8. V souladu s rekonstrukcí sportovní plochy na 
dětském hřišti byla poptávka firmám  ČNES dopravní stavby,a.s., MARO CZ, s.r.o., SPORT CLUB 
s.r.o., SIBERA SYSTÉM s.r.o. a TUBEKO SPORT, spol. s r.o. 
 K rukám výběrové komise byly doručeny dvě nabídky, a to od firmy ČNES dopravní stavby, a.s. a 
od firmy TUBEKO SPORT spol. s r.o. Na základě osobního jednání se zástupci jednotlivých firem, 
byly ve druhém kole vyzvány k úpravám cenové nabídky dvě firmy: ČNES dopravní stavby, a.s. a 
firma TUBEKO SPORT spol. s r.o. 
Rozhodnutí výběrové komise: Výběrová komise v 2. Kole navrhuje vítěze zadávacího řízení na 
zakázku malého rozsahu, opravu sportovní plochy na dětském hřišti, a to firmu ČNES dopravní 
stavby, a.s.. 



     

Zápis ze zasedání  Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 3 z 5 

 

Zdůvodnění: uchazeč splnil všechna kritéria a požadavky na provedení zakázky a nabídl nejnižší 
cenu. Výběrová komise ve složení J. Husnajová, M. Mach a R. Horová doporučuje OZ jako 
zadavatele rekonstrukce dětského hřiště firmu ČNES dopravní stavby, a.s. OZ návrh projednalo a 
schválilo. 
O termínu rekonstrukce dětského hřiště budou občané informování prostřednictvím obecního 
rozhlasu a www stránek. 
 
Hlasování 3:2  pro:   M. Mach, R. Horová, J. Fučík 
                          proti: M. Dušková, Z. Šmausová 

  
8. Pan M. Mach / finanční výbor/  seznámil OZ s návrhem Sazebníku úhrad za poskytnutí informací 

dle zákona 4. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
Z. Šmausová navrhla projednat a hlasovat o „“ Sazebníku úhrad“ na příštím jednání OZ tj. dne 
12.6.2013. Ve věci bylo hlasováno. 
 
Hlasování 1:4  pro :  Z. Šmausová 
        proti: M. Mach, R. Horová, J.  Fučík, M. Dušková  
Návrh o hlasování příští OZ nebyl schválen. Dále byla projednána výše limitu  proti původnímu 
návrhu 200,- Kč, Čl. V. Ostatní ustanovení, bod č.2 Pokud celkové náklady na poskytnutí 
informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 150,-Kč, 
poskytuje se bezplatně.  
 
Hlasování 3:2  pro:  R. Horová, M. Dušková, Z. Šmausová 
        proti: M. Mach, J. Fučík 
 
OZ projednalo a schválilo „ Sazebník úhrad“. Viz.příloha. „ Sazebník úhrad“ bude řádně vyvěšen 
na obecní vývěsce dle zákona 15 dní.  
 
Hlasování 5:0 

  
 

9. OZ projednalo a odsouhlasilo navrhovaný zápis do obecní kroniky panem M. Dvořákem. Návrh 
byl řádně přečten a posouzen M. Duškovou / kulturní výbor/. 
 
Hlasování 5:0 

 
 

10. Pošta došlá: Žádost paní Adamové o nahlédnutí do pokladní knihy- viz bod. 6 
   
 

11. Pošta odeslaná: 2 x odpověď paní Valtové – osobní vyzvednutí na OÚ Svinařov- viz. bod 6 
           Odpověď paní Adamové – osobní vyzvednutí na OÚ Svinařov – viz bod 6 

12. Diskuze: 
-  Pan místostarostka poděkovala SDH Svinařov, všem sponzorům a aktérům, kteří se podíleli 

na pořádání Májové oslavy. 
 



     

Zápis ze zasedání  Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 4 z 5 

 

- OZ projednalo a schválilo navýšení příspěvku komisi pro mládež a životní prostředí z částky 
7.500,- na 10.000,- Kč. Den dětí, který se bude konat 8.6.2013 za Lébrákem v době od 14:00 
– 18:00. OZ povoluje hudební produkci v době od 18:00 – 24:00hod. Občané budou 
informování prostřednictvím obecního rozhlasu WWW stránek. 
 
Hlasování: 5:0 
 

Závěr: Jednání zakončila v 19:35 hod. paní místostarostka 

 

 

 

Zapsal : M. Mach 

 

Ověřovatelé zápisu:   

Horová Romana  dne:                         …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Jaroslav Fučík                 dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 29.5.2013 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Schválení OZV 1/2013 a 2/2013 
4. Oprava zápisu OZ ze dne 15.5.2013 bod. č. 8 
5. Schválení dodavatele na rekonstrukci sportovní plochy na dětském hřišti 
6. Sazebník úhrad 
7. Zápis do obecní knihovny 
8. Finanční příspěvek komisi pro mládež a životní prostředí na pořádání 

Dětského dne a povolení hudební produkce 
 

 
 

II. Bere na vědomí: 

 
1. Stav peněžních prostředků na účtu 
2. Žádosti a odpovědi p. Valtové a p. Adamové 

 
 
 

Zapsala : M. Mach 


