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konaného dne 19.11. 2014 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti 

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

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

 

Přítomni: 

J. Pružinec, J. Husnajová, R. Horová, M. Mach, M. Dvořák, Z. Šmausová, M. Dušková, P. Batakov 

Omluveni: P. Thon 

Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné. 

Hosté: K. Majer, I. Valtová 

Program: 

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva  

2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (5.11.2014) 

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu  

5. Ustanovení komisí obecního zastupitelstva – předsedů a členů 

6. Kanalizace ul. Na Průhoně a Zahradní – schválení dodavatele 

7. Termíny obecního zastupitelstva na rok 2015 

8. Příprava rozpočtu 2015 – 1. čtení 10.12.2014, 2. čtení 7.1.2015, schválení 28.1. 

9. Došlá pošta 

10. Pošta odeslaná 

11. Info 

12. Diskuze  

13. Usnesení 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.  

Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

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

Hlasování 8:0 

 

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

Hlasování 8:0 
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3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0 
 

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval OZ o stavu finančních 
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí na běžném účtu a v pokladně 
ve výši 203.109,24 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určena na kanalizaci ve výši 
3.400.413,33 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.603.522,57 Kč. Veškeré platby za měsíc listopad 
jsou uhrazeny v řádném termínu. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit 
prostředky na realizaci schváleného Plánu rozvoje obce. 
OZ bere na vědomí 

 
5. Pan starosta přistoupil ke zřízení komisí a vyzval členy zastupitelstva k předložení návrhu na obsazení 

míst, předsedů a členů, v jednotlivých komisích. Pan Dvořák předložil svůj návrh na obsazení komisí, 
ve kterém navrhuje paní Šmausovou a pí. Duškovou do kulturní komise a sebe jako člena stavební a 
předsedu komise pro infrastrukturu. Paní Dušková s návrhem pana Dvořáka nesouhlasí. Pan starosta 
vyzývá zastupitele, aby navrhli obsazení jednotlivých komisí. Po nabídce a dotazu pana starosty 
odmítá pan Batakov místo v jakékoliv komisi, neobsazené komise musejí být proto obsazeny 
některými členy vícekrát:  
 
Stavební komise – J. Husnajová, M. Dvořák, K. Křeček 
Komise pro infrastrukturu – M. Dvořák, J. Fučík 
Kulturní komise – R. Horová, M. Dvořák, J. Hora 
Pořádková komise – P. Thon, člen bude doplněn 
Komise pro odpady a ekologii – R. Horová, P. Hartlová, J. Arlt 
Komise pro sport a mládež – Z. Šmausová, M. Dušková, J. Adamová 

 
Zastupitelstvo obce Svinařov v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona 128/200 Sb o obcích, stanoví, že 
při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne 
jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce. 
Hlasování 8:0 (návrh byl přijat) 

 
6. Pan Starosta informoval OZ o výsledku zadávacího řízení na akci „Dokončení splaškové kanalizace v ul. 

Na Průhoně a v ul. Zahradní v obci 27305 Svinařov, změna užívání stavby“ a zároveň OZ seznámil 
s návrhem výběrové komise na dodavatele této akce. V rámci zadávacího řízení byly osloveny celkem 
čtyři firmy, ČNES dopravní stavby, a.s., AQUARUIS s.r.o., EKOSTAVBY Louny s.r.o. a IBH spol. s.r.o. 
K rukám výběrové komise byly doručeny 2 nabídky a to, firmy AQUARUIS s.r.o. a EKOSTAVBY Louny 
s.r.o, firma ČNES dopravní stavby, a.s. se ze zadávacího řízení omluvila.  

Po otevření obálek, výběrová komise uvádí: 

• AQUARUIS s.r.o., doručeno 30.9.2014, nabízená cena je 914.370,19,- Kč bez DPH tedy 
1.106.388,- Kč včetně DPH 

• EKOSTAVBY Louny s.r.o, doručeno 30.9.2014, nabízená cena je 1.457.200,- Kč bez DPH tedy 
1. 736.212,- Kč včetně DPH 

Po dokladových kontrolách konstatuje výběrová komise, že obě nabídky splňují kvalifikační 
předpoklady, kriteria zadání a nabídka ceny odpovídá zadávací dokumentaci dle výkazu výměr. 
Dle výše uvedeného navrhuje výběrová komise OZ jako vítěze firmu AQUARIUS s.r.o. 
Vítězná firma bude po odsouhlasení kontaktována, seznámena s termínem dokončení akce a 
bude s ní sepsána smlouva o dílo. 
Hlasování 8:0 (návrh byl přijat) 
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7. Pan starosta předložil OZ termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2015.  

Hlasování 8:0 (návrh byl přijat) 
 

8. Pan Mach seznámil OZ s přípravou rozpočtu obce na rok 2015. První čtení rozpočtu 10.12.2014 – 
připraví na základě rozpočtu 2014 M. Mach, P. Thon a Vl. Novotný, po upřesnění s komisemi druhé 
čtení 7.1.2014, schválení rozpočtu obce pro rok 2015 je plánováno na 28.1.2015. Obec bude do 
schválení rozpočtu pracovat dle rozpočtového provizoria. 
OZ schválilo rozpočtové provizorium 
OZ schválilo přípravu rozpočtu pro rok 2015  
Hlasování 8:0  (návrh byl přijat) 

 
9. Pošta došlá: 0 

 
10. Pošta odeslaná: 0 

 
11. Info:  

• Pan starosta informoval o konání 2. Vánočního jarmarku a rozsvícení vánočního stromu 
o Jarmark - 29.11.2014 od 14:00 do 17:30 hod., kulturní program 17:00-17:30 hod.  
o Rozsvícení Vánočního stromu – 17:30 hod. 

• Ve dnech 1. a 3. 12 2014 proběhne ve spolupráci s Diakonií Broumov v zasedací místnosti 
Obecního úřadu sběr šatstva, lůžkovin a materiálu pro charitativní účely. Bude vyvěšeno na 
nástěnkách a Internetu. 
                                   

12. Diskuze: 

• p. Majer: Chtěl bych se zeptat pana Macha, na minulé veřejné schůzi jste říkal, že dotační 
politika není pro loňský rok příznivá. Oslovili jste někdy podnikatele v obci, aby ze své 
činnosti poskytly obci nějaké finance? 

• p. Mach: Myslíte na provoz obce? 

• p. Majer: Ano, třeba jako dar, aby si to odepsali z daní. 

• P. Mach: Určitě jsme nežádali občany, aby darovali obci peníze. 

• p. Majer: A co říkáte na takových 600 000,- kdyby Vám někdo dal? 

• p. Mach: A vy o někom takovém víte? 

• p. Majer: Ano vím, ale nevím, proč jste ho neoslovili a nechali jste si takové peníze utéct. 

• p. Mach: Asi Vám dobře nerozumím a nevím o čem mluvíte. 

• p. Majer: Mluvím tady o panu Batakovi, na minulé schůzi nabízel, že se jako místostarosta 
vzdá svých odměn a bude je dávat do obce, počítám, že by to za ty 4 roky bylo 600 000,-, o 
které jste jeho nezvolením obec připravili, jak to chcete kompenzovat? 

• sl. Husnajová: Pan Batakov o své odměně mluvil až ve chvíli, kdy bylo hlasování o 
místostarostovi dokončeno a hlasovalo se o odměnách. 

• p. Majer: Ne, p. Batakov se jí vzdal ve chvíli, kdy byl navržen, stejně tak se svých odměn 
vzdala paní Dušková, respektuji vaši volbu, ale když jste toto věděli a bylo Vám to nabídnuto, 
proč jste ho nezvolili místostarostou. 

• p. Pružinec: Tady nejsme na burze, abychom tu nabízeli peníze za funkci. Já osobně jsem 
volil sám za sebe, nikdo za mě ruku nezvedal.  
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• p. Majer: Jo, já nemám nic proti tomu, že jste takto volili, ale připravili jste tím obec o 
600 000,-, p. Batakov nabízel své odměny. 

• sl. Husnajová: Takže tvrdíte, že vznikla situace, kdy proti sobě stáli Husnajová a p. Batakov, 
který nabízel, že se vzdá svých odměn? 

• p. Majer: Ano, všichni mi to potvrdí. 

• sl. Husnajová: To není pravda, žádná taková situace nenastala. 

• p. Batakov: před zastupitelstvem jsme se sešli se starostou a byla tady paní Horová a já jsem 
řekl, že bych chtěl být místostarosta, myslel jsem, že tento post získám jako opoziční strana. 

• p. Pružinec k p. Majerovi: nevím, co tímto nařčením zamýšlíte, ale tady rozhodujeme každý 
sám za sebe a žádné odměny p. Batakova by mé rozhodnutí nezměnily. 

• p. Mach: p. Batakov mluvil o svých odměnách až když se hlasovalo o odměnách a p. 
Batakov se v zápisu z OZ odměn zastupitele nevzdal. 

 

• pí. Horová k p. Majerovi: Na minulém zastupitelstvu jste říkal, že zařídíte ochranné sítě na 
hřiště, můžete mi říct, jak to s nimi vypadá? 

• p. Majer: Dostal jsem několik nabídek a čekám na poslední. Ptal jsem se i na Smečně, kde si 
je udělali na fotbalovém hřišti sami a vcelku je to vyšlo na 50 000,- Kč. 

• sl. Husnajová: Ano, ale dělali to svépomocí. 

• p. Pružinec: My nebudeme takovou věc dělat svépomocí. Pokud se tady sítě budou dělat, 
chci aby to dělala odborná firma se zárukou, že to žádné dítě nebo kohokoliv jiného nezraní, 
chci záruku odpovědnosti té firmy. 

• p. Majer: To chápu, měl bych dodavatele na ocelovou konstrukci, sítě by nebyly problém, ale 
nevím, co se stavebními pracemi. Dodavatel by samozřejmě chtěl na místě svou reklamu? 

• p. Mach: To by ničemu nevadilo. 

• sl. Husnajová: Stavební práce by šly řešit dodavatelsky. 

• p. Majer: Nebo proč to tedy nemůžeme udělat svépomocí, máme tady přece stavební 
komisi? 

• sl. Husnajová: Stavební komise se nemůže zaručit za stavbu. 

• p. Majer: A pokud bychom to udělali a nechali udělat revizi, třeba jako na dětské hřiště? 

• p. Pružinec: Žádný revizní technik se pod nic takového nepodepíše. 

• p. Mach: Pokud to nebude provedeno odborně a podle projektu, nikdo se Vám pod to 
nepodepíše, odpovědnost by byla na něm. 

• P. Dvořák: Na to by byla potřeba dokumentace. 

• P. Majer: Počkám na poslední nabídku a pak vše předložím p. Batakovi. 
 

• p. Batakov: Vrba u rybníka je ve špatném stavu, šlo by s ní něco udělat? 

• p. Pružinec: Ano, plánovali jsme to už dřív a naši hasiči o tom mluvili i s hasiči z Kladna, 
pokud to bude dělat firma, bude nutné nějaké oslovit a zjistit ceny. Podle minulých 
zkušeností bude cena za prořez vysoká. 

• pí. Šmausová: V minulých letech jsem s firmami o prořezu jednali, cena za práce byla vysoká 
a hlavně byla možná jen v určitém období. 

• pí. Horová: Zkusím poptat firmy a do příštího zastupitelstva podám zprávu. 
 

  
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:23 hod. 
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Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 19.11.2014 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Program zasedání 

3. Zřízení komisí obecního zastupitelstva (předsedů a členů) a stanovení 

odměn při souběhu funkcí 

4. Kanalizace ul. Na Průhoně a Zahradní – schválení dodavatele 

5. Termíny OZ pro rok 2015 

6. Příprava rozpočtu 2015  

 

II. Bere na vědomí 

1. Stav finančních prostředků obce 
 
 
 

Zapsala : J. Husnajová 


