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konaného dne 14. 03. 2018 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, P. Batakov, Z. Šmausová, R. Horová, M. Dvořák 
Omluveni: M. Dušková, P. Thon, M. Mach 
Přítomno je 6 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 (10. 1. 2018) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Kontrola plnění rozpočtu za rok 2017 
6. Odsouhlasení ceny stočného na rok 2018 
7. Paralelní RWY - letiště Praha - žádost o stanovisko 
8. Žádost o uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemek p. č. 118/2 - ČEZ Distribuce a.s. 
9. Jednání o sepsání smlouvy na GDPR 
10. Návrh zprávy o uplatňování ÚP Svinařov - odsouhlasení 
11. Usnesení 

 
 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

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

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

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

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva: 0 

 
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan starosta informoval OZ o stavu finančních 

prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí na běžném účtu a v pokladně 
ve výši 93.211 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce ve 
výši 4.219.757,90 Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.312.968,90 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 
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5. Rozpočet na rok 2017 byl přeplněn v příjmech o 264.000,-Kč a ve výdajích bylo v souladu s plánem 

úspor ušetřeno 557.000,-Kč. Celkově tedy rozpočet skončil plus 821.000,-, což je lepší výsledek, než 

v předcházejícím roce. Tyto prostředky jsou připraveny na realizaci dalších akcí podle plánu. 

OZ bere na vědomí 

 

6. Pan starosta seznámil OZ s cenou stočného na rok 2018. Cena stočného pro rok 2018 zůstává stejná 
jako v minulém roce. Předpis a pravidla stočného zůstávají stejná jako v roce 2017. 
Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

7. Letiště Praha Ruzyně předložilo OZ žádost o stanovisko ve věci „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha 

Ruzyně“. Dle předložené dokumentace bude obec Svinařov „zasažena“ v části přeletem letadel, která 

budou vzlétat z nově navrhované ranveje. Obec se stavbou ranveje souhlasí. V případě, že bude v 

obci zvýšena hlučnost přeletem letadel, bude obec po letišti žádat přeměření hlučnosti a dále 

možnou kompenzaci pro občany. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

8. ČEZ Distribuce a.s. předložila OZ žádost o sepsání smlouvy o věcném břemeni z důvodu umístění 

sloupu elektro pro pozemek par. c. č. 118/2 v k. ú.  Svinařov u Kladna. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

18:13 hod - příchod P. Thon 

18:18 hod - příchod M. Dušková 

Přítomno je 8 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 

9. Pan starosta informoval OZ o činnostech spojených s nadcházející platností GDPR (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018, v současné době probíhají jednání o 
potřebném opatření, která z tohoto nařízení pro obec vyplývají. 
OZ bere na vědomí 

 

10. Paní místostarostka informovala OZ o vyhotovení Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Svinařov. V tuto 

chvíli byla zpráva předložena OZ k odsouhlasení. Vzhledem k důležitosti věci, bude zpráva poskytnuta 

zastupitelům a odsouhlasena až na příštím OZ. 

OZ bere na vědomí 

 

 
Pošta došlá:  

• Paralelní RWY - Letiště Praha - stanovisko 

• ČEZ Distribuce a.s._žádost o sepsání smlouvy o věcném břemeni 
 

 
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:32 hod. 
 



     

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 3 z 4 

 

Zapsala J. Husnajová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

Milan Dvořák  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 14. 03. 2018 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2018/08 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2018/09 Program zasedání 

3. 2018/010 Odsouhlasení ceny stočného na rok 2018 

4. 2018/011 Paralelní RWY - Letiště Praha - žádost o stanovisko 

5. 2018/012 Žádost o sepsání smlouvy o věcném břemeni pro pozemek 118/2-ČEZ Distribuce a.s. 

 

II. Bere na vědomí 

1. Kontrola plnění rozpočtu na rok 2017 

2. Jednání o sepsání smlouvy na GDPR 

3. Návrh zprávy o uplatňování ÚP Svinařov 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


