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konaného dne 10.12. 2014 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti 

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

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

 

Přítomni: 
J. Pružinec, J. Husnajová, R. Horová, M. Mach, M. Dvořák, Z. Šmausová, P. Batakov 
Omluveni: P. Thon, M. Dušková 
Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 

Program: 

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva  
2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (19. 11. 2014) 
4. Finance obecního úřadu 

a. schválení rozpočtového provizoria 
b. úprava rozpočtu na rok 2014 

5. Rozpočet 2015 – 1. čtení 10. 12. 2014, 2. čtení 7. 1. 2015, schválení 28. 1. 2015 
6. Odsouhlasení VHP – restaurace Ve Ville 
7. Ustanovení nových nebo stávajících členů svazku TSH na rok 2015 a členů dozorčí rady 
8. Odpady na rok 2015 – schválení poplatků za svoz komunálního odpadu na rok 2015 
9. Podpis smlouvy na akci Dokončení splaškové kanalizace v ul. Zahradní a Na Průhoně, odsouhlasení 

technického dozoru investora na stavbu. 
10. Pošta odeslaná 
11. Info 
12. Usnesení 

 
 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, R. Horová, M. Mach 

 Hlasování 7:0  

 

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

Hlasování 7:0 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:  
bod č. 8 (19. 11. 2014) - Příprava rozpočtu na rok 2015 – Pan Mach připravil rozpočet na rok 2015 
k prvnímu čtení, viz bod 5.  

 
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 248. 427,33,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na kanalizaci a 
další rozvoj obce ve výši 3.502.612,40 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.751.039,33 Kč. Veškeré 
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platby za měsíc prosinec 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. 
 
a. Dne 7. 1. 2015 proběhne druhé čtení (konzultace s jednotlivými komisemi), 28. 1. 2015 schválení 
rozpočtu obce pro rok 2015. V současné chvíli bude obec pracovat dle rozpočtového provizoria. 

OZ schválilo rozpočtové provizorium 
7:0 (návrh byl přijat) 

 
b. OZ schválilo úpravu rozpočtu na rok 2014  

7:0 (návrh byl přijat) 
 

5. Pan Mach seznámil OZ v 1. čtení s přípravou rozpočtu pro rok 2015. Pro přípravu rozpočtu do 2. čtení 
budou osloveni členové jednotlivých výborů a komisí, aby navrhli doplnění nebo úpravy.  

OZ bere na vědomí. 
 

6. OZ projednalo a odsouhlasilo umístění a provoz VHP (výherních hracích přístrojů) v restauraci Ve 
Ville. 
5:2 (návrh byl přijat) 
Pro: J. Pružinec, M. Mach, J. Husnajová, Z. Šmausová, M. Dvořák 
Proti: P. Batakov, R. Horová 

 
7. Pan starosta vyzval OZ k návrhu nových nebo stávajících členů svazku TSH a dozorčí rady na rok 2015, 

dále upozornil, že jedním z členů svazku TSH musí být vždy starosta příslušné obce. 
 

Návrh: 
1. Jaroslav Pružinec (starosta obce) 
2. Mirolav Mach (finanční výbor) 
3. Zlata Šmausová (komise pro děti a mládež) – náhradník 
Dozorčí rada 
4. Milan Dvořák (komise pro infrastrukturu) 
7:0 (návrh byl přijat) 

 
8. OZ schválilo poplatky za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na rok 2015 bez navýšení 

ceny, tj. ve stejné výši jako v roce 2014 v souladu s Přílohou č. 3 k Vyhlášce č. 2/2013 -  Rozúčtování 
nákladů obce Svinařov na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2014. 
Poplatek – občané s trvalým pobytem budou hradit 600,- Kč / osobu 
Poplatek za stavbu k individuální rekreaci činní 600,- Kč za objekt 
Trvale hlášení v obci 5-74 let 600,- Kč osobu / rok 
Děti do 4 let 50% sleva 300,- Kč osobu / rok 
Důchodci nad 75 let % sleva 300,- Kč osobu / rok 
Nemovitosti určené k rekreaci 600,- Kč / rok 
Velkoobjemové sezónní kontejnery budou majiteli rekreačních objektů (zahrádkářské kolonie) 
hrazeny samostatně. 
7:0 (návrh byl přijat) 
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9. Pan starosta seznámil OZ s podepsáním smlouvy s firmou AQUARIUS s.r.o. pro zhotovení akce: 
„Dokončení splaškové kanalizace v ul. Na Průhoně a v ul. Zahradní v obci 27305 Svinařov, změna 
užívání stavby“ 
OZ bere na vědomí. 
 
V rámci výše uvedené akce navrhuje pan starosta jako technický dozor investora („dále TDI“) ze strany 
obce pana Karla Křečka.  
 
Návrh: Karel Křeček 
Hlasování 7:0 (návrh byl přijat) 
 

10. Pošta došlá:  
Žádost o povolení společností STARDUST electronic a.s., Davídkova 38, Praha 8 k provozování VHP 
dle § 2 písm. e) zákona č. 202 (1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších 
předpisů) viz bod. č. 6  
 

11. Pošta odeslaná: 0 
 

12. Info:  

• Pan starosta informoval OZ o zahájení prací s platností od 8. 12. 2014 na akci: „Dokončení 
splaškové kanalizace v ul. Na Průhoně a v ul. Zahradní v obci 27305 Svinařov, změna užívání 
stavby“, firmou AQUARIUS s.r.o. Jako TDI (zástupce obce) zvolen pan Karel Křeček. 

• Pan starosta děkuje všem aktérům, kteří se aktivně zapojili do pořadatelských činností 2. 
Vánočního Jarmarku a rozsvícení Vánočního stromu. Dále pan starosta děkuje aktérům za práci na 
osvětlení Vánočního stromu a na jeho následné opravě.  

• Paní Horová informovala OZ o jednání s Krajskou správou a údržbou silnic („dále KSÚS“) ohledně 
nakloněného stromu přes cestu směrem ze Svinařova na Libušín. Dle sdělení provedli KSÚS místní 
šetření s kontrolou předmětného stromu.  

 
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:35 hod. 

 

Zapsala J. Husnajová 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

Mach Miroslav                dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 10.12.2014 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Program zasedání 

3. Schválení rozpočtového provizoria 

4. Úprava rozpočtu na rok 2014 

5. Odsouhlasení VHP – restaurace Ve Ville 

6. Ustanovení nových nebo stávajících členů svazku TSH a dozorčí rady na rok 2015 

7. Schválení poplatků za svoz komunálního odpadu na rok 2015 

8. Odsouhlasení TDI na stavbu kanalizace 

 

II. Bere na vědomí 

1. Stav finančních prostředků na účtu 

2. Rozpočet na rok 2015 – 1. čtení 
 

 

 

 

 

 

 

Zapsala :  J. Husnajová 


