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konaného dne 9. 6. 2021 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, L. Bartková, M. Dvořák, R. Lébrová, A. Kasák, J. Husnajová, P. Thon 
Omluveni: J. Burle, M. Mach 
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva – zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 
 

Program: 

 

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti 

2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (24. 2. 2021) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Účetní uzávěrka roku 2020 – audit za rok 2020 

6. Závěrečný účet na rok 2020 

7. Žádost ČSŽ Svinařov o bezplatné zapůjčení prostor na OÚ Svinařov 

8. Cenová nabídka na oplocení dětského hřiště - odsouhlaseno „per rollam“ 

9. Diskuze 

10. 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, L. Bartková, R. Lébrová 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

 

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

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

 

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 262.067,49 Kč. Na účtu na obnovu infrastruktury je uložena částka 228.547 Kč. Na spořícím účtu 
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je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce ve výši 5.852.667,52 Kč. Celkem obec 
disponuje částkou 6.343.282,01 Kč. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit 
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 

 
 

5. Pan starosta informoval OZ o výsledku hospodaření obce za rok 2020. OZ projednalo a schválilo 
závěrečný účet obce Svinařov za rok 2020 a to bez výhrad. 
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 
 

6. OZ obce Svinařov schvaluje dle ustanovení §84 odst. 2. písm. b.) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, účetní 
závěrku za rok 2020 včetně výsledku hospodaření za rok 2020 (protokol viz. příloha).  
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 
 

7. ČSŽ Svinařov předložil OZ žádost o bezplatné zapůjčení prostor na OÚ, místnost v přízemí OÚ. 
Vzhledem k technickému stavu místnosti (plíseň, vlhko atd.), nevyhovující toaleta, a dále proto, že je 
místnost využívána jako sklad pro techniku OÚ a dočasně jsou zde umístěny věci z hasičské zbrojnice, 
nedoporučuje pan starosta využití této místnosti k setkávání lidí.  
Hlasování 0:7 (Neschváleno) 
 

 

8. Pan starosta předložil OZ cenovou nabídku na oplocení dětského hřiště. Cenová nabídka od firmy 

Stavebniny DEK a.s. 150 764, 11 Kč. (materiál + práce) 

Hlasování 7:0:2 – zdrželi se (P. Thon, L. Bartková) (Schváleno) 
 

 

9. Diskuze: 

p. Pilařová: Proč nebylo nad hasičárnou počítáno i s přístavbou patra tak, aby tam vznikla místnost pro 

kulturní akce? To je povinnost obce, aby se měli lidé kde scházet, abychom si měli kam pozvat muziku. 

Musíme chodit po okolních obcích, protože tady nic není. 

 

p. Dvořák: Jedná se pouze o garážové stání. 

 

p. Pružinec: Obec nemá povinnost zřídit kulturní dům, navíc bychom se dostali do úplně jiných peněz. 

Toto je pouze přístavba garáže pro hasičské auto. 

 

p. Pilařová: Ale hasiči se tam budou scházet? 

 

p. Pružinec: Ano, hasiči se tam v rámci potřeb sboru budou scházet, od toho je to hasičská zbrojnice. 
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p. Suchopárková: Na patro s kulturní místností byl vytvořený plán, bylo to spojené i s úřadem. Jana ho 

vytvořila. 

 

p. Husnajová: Ano, byl to obrázek někdy před 12ti lety. O tom, že se bude přistavovat hasičárna, se 

mluví už dlouho, proč jste tedy nepřišly na začátku a neřekly něco? To, že nemáme kulturní dům, 

neznamená, že tu nejsou žádné akce, i když jsou třeba na dětském hřišti. 

 

p. Pilařová: Jsou tu jen Rozloučení s prázdninami a Máje, my chceme mít možnost pozvat si někam 

muziku.  

 

p. Pružinec: Rádi bychom Vám pomohli, jednal jsem i s paní Jelínkovou, ale i tam je to nemalá investice 

a do prostor pod úřadem to není možné, protože je to tam opravdu ošklivé, vhodné pouze jako sklad.  

 

p. Burleová: Chtěli bychom poprosit, zda by bylo možné vyměnit v ul. Družstevní jeden kontejner na 

plasty za papírový. 

 

p. Pružinec: Dobře, to nebude problém. 

 

 

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

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

Lenka Bartková    dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Radka Lébrová  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel  
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 09. 06. 2021 

Zastupitelstvo obce Svinařov 

I. Schvaluje: 

1. 2021/20    Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2021/21     Program zasedání 

3. 2021/22 Závěrečný účet za rok 2020 

4. 2021/23 Audit a účetní závěrku za rok 2020 

5. 2021/24  Cenová nabídka na oplocení dětského hřiště - odsouhlaseno per rollam 28. 5. 2021 
 

 

II. Bere na vědomí: 

1. Finance obecního úřadu 
 

 
 

Zapsala: J. Husnajová 

 


