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konaného dne 13. 9. 2017 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, M. Mach, R. Horová, P. Batakov,  
Omluveni: Z. Šmausová, P. Thon, M. Dvořák, M. Dušková 
Přítomno je 5 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 (23. 8. 2017) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Zadání projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Družstevní 
6. Uzavření podání návrhů od občanů na změnu ÚP Svinařov 
7. Žádost o přidělení obecního bytu - pí. Lochnerová 
8. Stížnost na umístění autobusové zastávky - Ing. Hývlová 
9. Nabídka darování pozemku parc. č. 497/7 v k.ú. Svinařov obci Svinařov - Ing. Brůžková 
10. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 1161 v k.ú. Smečno - p. Raušer 
11. Usnesení 

 
1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, M. Mach, P. Batakov 

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 212.195,96 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 1.697.179,15 Kč. Celkem obec disponuje částkou 1.909.375,11 Kč. V tuto chvíli jsou všechny 
platby za předchozí měsíc uhrazeny. 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 možnosti zadání projektové dokumentace na realizace rekonstrukce ul. 

Družstevní, současně vyzval OZ o případné kontakty možných projektantů v oboru dopravní stavby. 
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Vzhledem ke stávajícímu stavu ul. Družstevní tedy navrhuje pan starosta zadání projektové 

dokumentace na výše zmíněnou ulici.  

Hlasování 5:0 (Schváleno) 

 

18:20  příchod p. Thon -  Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné. 

 

6. Jana Husnajová informovala OZ  o průběhu podání návrhů změn na ÚP Svinařov. Podáno bylo celkem 

5 návrhů na změny, které se týkaly především zahrádkářské oblasti. Pro tuto chvíli jsou návrhy z řad 

občanů obce uzavřeny, a budou odeslány na Mm Kladna odbor ÚP k dalšímu zpracování. Dále bude 

svolána mimořádná schůze OZ, pro možnost podání návrhů změn celého OZ. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

7. Paní Z. Lochnerová předložila OZ žádost o pronájem obecního bytu, konkrétně bytu, který v současné 

době využívá rodina paní Šmausové. Vzhledem k tomu, že by měla mít obec možnost sociálního bytu 

pro občany obce v bytové nouzi, navrhuje pan starosta, aby byt rodiny paní Šmausové byl po jeho 

uvolnění ponechán prázdný a udržovaný pro potřeby uvedené výše, tedy jako byt sociální. Takové 

byty budou sloužit v případě nouze občanů, např. pokud nečekaně přijdou o možnost bydlení (požár 

apod.) 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

8. Pan starosta informoval OZ o stížnosti Ing. Hývlové na umístění autobusové zastávky směr Kladno-

Smečno. Stížnost byla řešena stavebním úřadem Slaný, proti jehož sdělení se Ing. Hývlová odvolala na 

příslušný Krajský úřad, který věc vrátil k novému projednání. Nově bylo Ing. Hývlové odpovězeno 

panem M. Dvořákem, jako předsedou dopravní komise.   

OZ bere na vědomí 

 

9. Paní Brůžková předložila OZ nabídku s darováním pozemku parc. č. 497/7 v k.ú. Svinařov u Kladna 

(komunikace) do vlastnictví obce Svinařov. OZ navrhuje projednání nabídky s právníkem a předložení 

výsledku na příštím OZ. 

OZ bere na vědomí 

 

10. Pan Raušer předložil OZ žádost o pronájem pozemku parc. č. 1161 v k.ú. Smečno o výměře 4254 m2. 

Cena pronajímaného pozemku je 2 Kč/rok, tedy 8 508 Kč/rok. OZ navrhuje odsouhlasení pronájmu 

pozemku. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 
Pošta došlá:  

• Žádost o přidělené obecního bytu - pí. Lochnerová 

• Nabídka darování pozemku parc. č. 497/7 v k.ú. Svinařov obci Svinařov - Ing. Brůžková 
Pošta odeslaná:   

• Stížnost na umístění autobusové zastávky - Ing. Hývlová 
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Info:  

• Pan starosta informoval o ukončení prací na akci „Náves“, akce byla řádně ukončena a předána obci 
dne 14. 8. 2017.  

• Pan starosta informoval o zajištění Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 
20. -21. 10. 2017 

• Pan starosta poděkoval SDH, sponzorům a hudební produkci za zajištění a průběh akce „Rozloučení 
s prázdninami“. 
  
 
 
 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:20 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

Pavel Batakov  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 



     

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 4 z 4 

 

 

USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 13. 9. 2017 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2017/37 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2017/38 Program zasedání 

3. 2017/39 Zadání projektové dokumentace na rekonstrukci ul. Družstevní 

4. 2017/40 Uzavření podání návrhů od občanů na změnu ÚP Svinařov 

5. 2017/41 Žádost o přidělení obecního bytu - pí. Lochnerová 

6. 2017/42 Žádost o pronájem pozemku parc. č. 1161 v k.ú. Smečno - p. Raušer 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Stížnost na umístění AZ - Ing. Hývlová 

3. Nabídka darování pozemku parc. č. 497/7 v k.ú. Svinařov obci Svinařov  - Ing. Brůžková 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


