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ÚNOR  2016 

 
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 
 
Na svém posledním zasedání projednalo a schválilo OZ 
rozpočet na rok 2016. Tento byl sjednán jako vyrovna-
ný, budou z něj financovány investiční akce plánované 
na tento rok. 
 
 
 
 
 
Změna termínu veřejné schůze 
 
Termín veřejné schůze OZ se z organizačních důvodů 
přesouvá z 9. 3. na 16. 3. Děkujeme za pochopení.   
 
 
Souhrn poplatků 
 
Pro tento rok … 
OZ schválilo poplatky za: 
sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu  
bez navýšení ceny, tj. ve stejné výši jako v roce 2015 
v souladu s Přílohou č. 4 Vyhl. č.2/2013 – Rozúčtování 
nákladů obce Svinařov na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za rok 2015. 
Poplatky : 
trvale hlášení 4-75 let – 600,- Kč / osobu / rok 
děti do 4 let 50% sleva (300 osobu / rok) 
důchodci nad 75 let 50% sleva (300 osobu / rok) 
stavba k individuální rekreaci – 600 Kč / objekt 
Velkoobjemové sezónní kontejnery budou majiteli re-
kreačních objektů /zahrádkářské kolonie) hrazeny sa-
mostatně. 
za psy – 60,- Kč / psa / rok, každý další + 100,-  
důchodci 30,- Kč / psa / rok, každý další + 50,-   
hřbitovní poplatky – údržba hřbitova 80,- Kč / rok 
 
Stočné na rok 2016 
Považujme za velký úspěch, že se pro tento rok podaři-
lo nastavit cenu stočného tak, aby občané, kteří mají 
trvalé bydliště v obci a nemají vůči obci nesplacené 
závazky, měli cenu stočného o 20% nižší, než je stočné 
Veolia – tj. jen 31,64 Kč/m3. To znamená, že stočné 
těchto občanů bude v roce 2016 – 1000,- Kč za osobu 
a rok. 
Občané, kteří nesplní tuto podmínku, budou mít stočné 
na rok 1.380,- Kč. 
 

Oprava čekárny 
 
S ohledem na současný stav vnitřku autobusové čekár-
ny bylo přistoupeno k realizaci oprav. Tyto budou pro-
vedeny dle možností a počasí v nejbližších týdnech. 
 
Avízo nových akcí 
 
Akce, na které si již všichni zvykli a snad se na ně i těší, 
rozšíří letos další dvě – 20. srpna to bude kino pod 
širým nebem, i když to není úplná novinka, bylo i loni, 
ale o tradici se asi ještě hovořit nedá, a pak Dýňové 
dlabání. Představte si pod tím každý co libo, ale naza-
pomeňte si zasadit a vypěstovat vlastní dýni (nebo 
dýně), v říjnu bude sháňka! A 29. 10. to vypukne – 
podrobnější propozice budou dány na vědomost včas, 
zatím hledejte invenci ve své intelektuální kapacitě (my 
staromilci bychom řekli – přemýšlejte co hezkého se dá 
z té přerostlé hroudy vydlabat…).   
 
Přání k MDŽ 
 
Jelikož se blíží 8. březen, rádi bychom na tomto místě 
poslali alespoň symbolickou kytičku všem ženám, které 
v tento tradiční den slaví svůj mezinárodní svátek. 
Přejeme jim především pevné zdraví, a aby se v dnešní 
poněkud neklidné době nemusely pokud možno obávat 
o své blízké! 
 
 
 
 
 
 
Čištění lesa – přijďte si udělat okolí hezčí ! 
 
Protože oba účastníci loňského jarního sbírání odpadků 
v přilehlém lese měli z akce velmi dobrý pocit, chtějí se 
o něj nesobecky podělit i s ostatními a zvou je „ústy 
OÚ“ na další akci, než nám ten roztomilý čurbes zaros-
te travou. Pár dní má ještě zlobit zima, ale ve středu 10. 
března od 17 hodin bude již jistě přijatelně. Pytle budou 
zajištěny, kdo vezme kolečko nebo kárku, neprohloupí 
a nezapomeňte si prosím rukavice. Sraz u Lébráku.  
A pozvánka neplatí samozřejmě jen pro dospělé, děti 
jistě rády přiloží ruce k dílu venku na čerstvém vzduchu 
a třeba si příště rozmyslí odhodit k potoku nebo do 
trávy sáček od bonbónů… :o)    
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Svinařovská  
paleta 
 
 
 
 
 
Jsou akce, ke kterým se nenápadně vtírá označení 
„tradiční“. Je dobře, že jich přibývá, obec žije a to je to 
hlavní. Letos mezi ně patří opět Svinařovská paleta, 
podmínky zůstávají stejné jako loni, aktuální téma zní: 
PROBUZENÍ JARA. Mladí umělci mohou toto téma 
zpracovat dle vlastní fantazie a své práce odevzdávat 
až do 15. dubna. Vyhlášení výsledků a vyhodnocení 
prací proběhne 30. dubna od 14,00 hodin.   
 
 
Akce pořádané OÚ Svinařov 2016 
Akce jsou pořádány ve spolupráci s SDH Svinařov 
30. 4. 2016 – Pálení čarodějnic 
květen 2016 – Staročeské máje 
květen 2016 – Vítání občánků 
červen 2016 – Dětský den 
srpen 2016 - 4.svinařovský sportovní turnaj 
20. 8. 2016 – Promítání Kina na kolečkách 
27. 8. 2016 – Rozloučení s prázdninami 
29. 10. 2016 – Dlabání dýní, pouštění draka 
listopad 2016 – Vítání občánků 
prosinec – Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního 
stromu  
 
(konkrétní data jednotlivých akcí, budou vždy včas 
oznámeny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Malování pro děti aneb Dětské (nejen) malování 
 
V sobotu 5. března bude pro děti všech věků a zálib 
uspořádána akce plná malování, křížovek, hádanek… 
Počasí asi ještě nebude nic moc, přijďte děti od 14,00 
hodin rozvíjet pod střechu OÚ svou fantazii, umělecké 
představy a vtip ! Budete vítány. 
 
 
 


