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konaného dne 30.10.2013 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: 

J. Pružinec, R. Horová, P.Thon, J. Husnajová, J. Fučík 

Omluveni: M. Mach, Z. Šmausová 

31.10.2013 ukončila svoji činnost v OZ paní Zlata 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. Volby 2013 - info 

6. Odsouhlasení nabídky pasportizace – kanalizace 

7. Odstoupení Z. Šmausové 

8. Došlá pošta 

9. Pošta odeslaná 

10. Info 

11. 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: 0 
 
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Starosta informoval o stavu finančních 

prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí  181.736,- Kč. Všechny 
pohledávky jsou k 30.10 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 průběhu a výsledku voleb v obci do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Volební účast v obci – 335 voličů tj. 58% z celkového počtu 577 
voličů. 

 
OZ bere na vědomí 
 

6. Pan starosta informoval OZ o nabídkách na základě poptávky na akci: Dokončení kanalizace v ul. 
Zahradní a v ul. Na Průhoně. Osloveny byly firmy: ČNES dopravní stavby, a.s, PKB, a.s. ,Projekt - 
stavby Ing. Radka Kaemera a Ing. Robert Klement. Poptávka byla rozdělena na dvě etapy, a to na 
I. etapu, která zahrnuje zhotovení pasportizace v ul. Zahradní (kamerové zkoušky, geodetické 
zaměření stávajícího stavu, proplach kanalizace a jednoduchou technickou dokumentaci stavby a 
kamerové zkoušky a proplach kanalizace v ul. Na Průhoně) a na II. etapu, která zahrnuje 
projekční práce na Změnu užívání stavby (přestavba dešťové kanalizace na splaškovou). Firma 
pana Ing. Radka Keamera neprojevila vzhledem ke své vytíženosti o akci zájem, Ing. Robert 
Klement projevil zájem pouze o část připravované akce. Cenové nabídky na I. etapu podaly firmy 
ČNES dopravní stavby, a.s a firma PKB, a.s. Nabídky na II. etapu budou podány následně. Z 
důvodu možnosti výběru z více nabídek byly na II. etapu osloveny i další firmy. 
OZ nabídky na I. etapu projednalo a schválilo nabídku firmy PKB a.s., jako cenově nejnižší. 
 
Hlasování 5:0 
  

7. Ke dni 31.10.2013 doručila paní Zlata Šmausová odstoupení z OZ. 
Obecní zastupitelstvo děkuje paní Šmausové za práci v zastupitelstvu . 
 
 

8. Pošta došlá:  
- Pokyny k volbám do Poslanecké sněmovny ČR 

 
 

9. Pošta odeslaná:  
- p.  Suchopárková Marie – odevzdání Osvědčení o zvolení členkou zastupitelstva obce  
- p.  Dušková Miluše – odevzdání Osvědčení o zvolení členkou zastupitelstva obce  
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10. Info:  Kontrola plnění volebního programu. Předseda kontrolního výboru P. Thon vypracuje a 
předloží výsledky kontroly plnění volebního programu OZ na dalším jednání tj. 13.11.2013 
 
OZ bere na vědomí 
 

 
 

 
  

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

 

 
 

 

 

Zapsala R. Horová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 30.10.2013 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Schválení pasportizace v ul. Zahradní firmou PKB a.s. 

 
 

II. Bere na vědomí: 

 
1. Stav finančních prostředků na účtu 
2. Volby 2013 do Poslanecké sněmovny ČR 
3. Kontrola plnění volebního programu 

 
 
 

Zapsala : R. Horová 


