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konaného dne 16.10.2013 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, P. Thon 

Omluveni: J. Fučík, Z. Šmausová 

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. Natření dětských prvků na dětském hřišti 

6. Zajištění voleb a volební komise na volby do Poslanecké sněmovny 

7. Došlá pošta 

8. Pošta odeslaná 

9. Info 

10. Usnesení 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena R. Horová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec , J.  Husnajová, P. Thon 

 

 Hlasování 5:0 

 

2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.                         

  

Hlasování 5:0 
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3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: výpověď ze smlouvy p. Růženy Kiliášové parc. č. 
498/23 - v řešení 
 
OZ bere na vědomí 
 

 
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval o stavu finančních 

prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí  265.054,- Kč. Všechny 
pohledávky jsou k 16.10.2013 zaplaceny v termínu splatnosti. Stále platí, že je nastaven úsporný 
program, je nutné zajistit prostředky na realizaci schváleného Plánu rozvoje obce.  
 
OZ bere na vědomí 
 

 
5. Pan starosta informoval OZ o natření dětských hracích prvků na obecním dětském hřišti. 

Konstrukce hracích prvků byly natřeny nezávadnou barvou, speciálně určenou k nátěru dřeva  
dětských hřišť. 

 
OZ bere na vědomí 
 
 

6. Pan starosta informoval OZ o zajištění voleb a volební komise pro konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční 25.10.2013 v době 14-22 hod a v sobotu 
26.10.2013 v době 8-14 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
OZ bere na vědomí 
 
 

7. Pošta došlá: -   0 
 
 

8. Pošta odeslaná:  
- p. Burián- výzva k úhradě dlužné částky splátkového kalendáře. 

 
- Žádost p. Šáry a p. Batakova, připojení svodů do stávající dešťové kanalizace, podmíněno 

splněním  podmínek stavebního zákona č. 183/2006.  
 
 

9. Info:  
- Předání smluv majitelům nemovitostí z ulic Na Průhoně a Zahradní – odpojení dešťových 

svodů ze stávající dešťové kanalizace. Předáno 44ks smluv, vráceno 41 ks podepsaných 
smluv ohledně odpojení dešťových svodů do stávající dešťové kanalizace. 

 
- Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby v ul. Zahradní a pasport stavby/ 

zjednodušená dokumentace stávající dešťové kanalizace v ul. Zahradní. 
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- Monitorování dešťové kanalizace v ul. Zahradní kamerou. Zjištění případného poškození 
potrubí. 
 
OZ bere na vědomí 

 
  

Závěr: Jednání zakončil v 17:50 hod. pan starosta 

 

 
 

 

 

Zapsala R. Horová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

Thon Petr                  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 



     

Zápis z veřejného zasedání  Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 4 z 4 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 16.10.2013 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 

 
 

II. Bere na vědomí: 

 
1. Stav finančních prostředků na účtu 
2. Kontrola usnesení z jednání OZ z 2.10.1013 – výpověď p. Růženy 

Kiliášové ze Smlouvy o pronájmu pozemku parc.č.498/2 - v řešení 
3. Natření dětských prvků na dětském hřišti 
4. Zajištění voleb a volební komise  
5. Monitorování dešťové kanalizace kamerou v ul. Zahradní 

 
 
 

Zapsala : R. Horová 


