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konaného dne 3.11.2021 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, J. Burle, M. Mach, R. Lébrová,  
Omluveni: M. Dvořák, P. Thon, A. Kasák, J. Husnajová 
Přítomno je 5 členů obecního zastupitelstva – zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 

Program: 

1. Uvítání členů zastupitelstva a zahájení schůze 

2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (13.10.2021) 

4. Finance obecního úřadu – stav rozpočtu 2021 – příprava rozpočtu na 2022 

5. Aktualizace Plánu obnovy a rozvoje obce Svinařov 2019-2026 

6. Nákup stolů na akce OÚ 

7. Různé - info 

8. Usnesení 

 

1. Pan starosta přivítal všechny přítomné a vyzval zastupitele k dodržování hygienických předpisů. 

Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.  

Zapisovatelem zápisu byl určen M. Mach 

Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, L. Bartková, R. Lébrová 

Hlasování 5:0 (Schváleno) 

 

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

Hlasování 5:0 (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 271.405,86 Kč. Na účtu na obnovu infrastruktury je uložena částka 428.217,- Kč. Na spořícím 
účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce ve výši 7.105.345,51 Kč. Celkem obec 
disponuje částkou 7.804.96837 Kč. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit 
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
Kontrola toku příjmů a porovnání s rokem 2020 – pan Mach informoval o tom, že v letošním roce je 

stav příjmů za prvních 9 měsíců v porovnání s rokem 2020 + 562.387,- Kč. 

Příprava rozpočtu 2022 – pan Mach informoval o nutnosti začít přípravu rozpočtu na rok 2022 tak, aby 

ho OZ schválilo před koncem roku 2021 a obec nepracovala v rozpočtovém provizoriu. 

OZ bere na vědomí 



     

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 2 z 3 

 

 

5. Pan Mach informoval po připomínkách o aktualizaci Plánu obnovy a rozvoje obce 2019-2026 
k 3.11.2021 a navrhl tuto aktualizaci schválit. Plán bude vyvěšen na webových stránkách obce. 
Hlasování 5:0 (Schváleno) 

 

6. Pan starosta informoval zastupitele o potřebě nakoupit nové stoly na akce OÚ a navrhl nákup 6 kusů 
stolů. Po výběru z různých typů a dodavatelů navrhl odsouhlasit nákup od JYSK – cena 1.799,- Kč vč. 
DPH za kus + doprava, tj. cenový rámec 12.000,- Kč vč DPH.  
Hlasování 5:0 (Schváleno) 

 

7. Různé – info 

Zadávací řízení na akci: „Rekonstrukce ul. Třebichovická a Příční“ – termín 31.12.2021, práce jsou 

v běhu. 

Do vyčerpání schváleného rozpočtu na opravu hasičské zbrojnice zůstává 120.317,- Kč vč DPH. 

OZ bere na vědomí 
 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:05 hod. 
 

Zapsala: M. Mach 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel  
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 3.11. 2021 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2021/39    Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2021/40 Program jednání OZ 

3. 2021/41 Aktualizace Plánu obnovy a rozvoje obce 2019-2026 

4. 2021/42 Nákup stolů na akce OÚ 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Informaci o stavu Zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce ul. Třebichovická a Příční“ 

3. Informaci o stavu čerpání rozpočtu na opravu hasičské zbrojnice 
 

 
 

Zapsala: M. Mach 


