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konaného dne 16. 05. 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, R. Horová, M. Mach, M. Dvořák 
Omluveni: Z. Šmausová, M. Dušková, P. Batakov 
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 (04. 04. 2018) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Odsouhlasení nabídky na zpracování auditu obce v rámci GDPR 
6. Odsouhlasení uzavření smlouvy na pověřence v rámci GDPR 
7. Odsouhlasení nabídky na prořez stromů v obci 
8. Námitka k projektové dokumentaci na akci „ Rekonstrukce ul. Družstevní a Hornická“ 
9. Oprava schodiště OÚ, výměna vstupních dveří 
10. Stížnost k průjezdnosti ul. Smečenská 
11. Stanovení počtu členů zastupitelstva na období 2018-2021 
12. Odsouhlasení Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Svinařov 
13. Zakoupení pomůcek pro SDH 
14. 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, M. Dvořák 

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 63.220,34 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 4.756.185,43 Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.819.405,77 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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18:06 – příchod P. Thon 
Přítomno je 6 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. 

 
5. OZ byla předložena nabídka na zpracování auditu, který musí mít obec v rámci GDPR (obecné nařízení 

o ochraně údajů), které vejde v platnost 25. 5. 2018. Audit bude zpracován pouze jednou, dle jeho 

výsledků se bude obec řídit do budoucna. Nabízená cena auditu je ve výši 19.000 Kč. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

6. Dále musí mít v rámci GDPR obec tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, což je osoba s právním 

povědomím, která bude obci kdykoliv radou k dispozici a zároveň musí dohlížet na správné 

dodržování pravidel a požadavků GDPR. Pan starosta jako pověřence obce navrhuje Mgr. Luďka 

Voigta, měsíční poplatek za služby pověřence je 2.000 Kč. 

 Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

7. Paní Horová předložila OZ nabídky na prořez stromů v obci. Nabídky jsou od firmy Živa a.s. ve výši 

73.000 Kč a od firmy Stromy Drbohlav ve výši 74.920 Kč. Rozsah prací je u obou nabídek stejný, vyjma 

ošetření vrby u rybníku Lébrák, kde v případě fy Živa bude vrba ošetřena pro „omlazení“, naopak fy 

Stromy Drbohlav navrhuje vrbu pokácet. Jako vítěze navrhuje paní Horová firmu Živa a.s. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 
8. Paní Brůžková jako majitelka pozemku parc. č. 516/4 a 515/11 v k.ú. Svinařov u Kladna, podala 

námitku proti umístění obratiště, které bylo navrženo v rámci řešení rekonstrukce ul. Družstevní a 

Hornická. Vzhledem k tomu, že silnice bude dostatečně široká, tedy není z tohoto hlediska obratiště 

zcela nutné, bude námitce paní Brůžkové vyhověno. 

OZ bere na vědomí 
 

9. Pan starosta navrhuje opravu schodiště OÚ a výměnu vstupních dveří OÚ, jelikož jsou tyto ve 
špatném stavu a je nutná jejich oprava/výměna. Na obě akce bude předložena cenová nabídka. 
OZ bere na vědomí 
 

10. Paní Zelenková předložila OZ stížnost na parkování/průjezdnost v ul. Smečenská. Dle stížnosti parkuje 

ona své auto před svým domem č.p. 34, a zároveň na druhé straně ulice parkuje auto majitelka 

protějšího domu. Ulice se v tuto chvíli stává neprůjezdnou. Dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích, není tato situace možná ani v jednom z případů, tedy nesmí být vzhledem 

k šířce této silnice zaparkováno auto ani na jedné její straně, z tohoto důvodu se obec věcí nebude 

dále zabývat. 

OZ bere na vědomí 
 

11. OZ navrhuje pro nadcházející volební období 2018-2021 počet členů zastupitelstva ve stejném počtu 

jako v předchozích letech, tedy 9 členů OZ. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 
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12. Pořizovatel  Zprávy o uplatňování územního plánu  Svinařov pro období  2009-2018 v souladu 

s požadavkem § 55 odst. 1) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále " stavební zákon")   předkládá Zastupitelstvu obce  Svinařov k projednání a 

schválení Zprávu o uplatňování Územního plánu Svinařov. Zpráva byla zpracována Magistrátem města 

Kladna, oddělením územního plánování, architektury a rozvoje města.  Při projednání zprávy bylo 

postupováno podle § 55 odst. 1) stavebního zákona. Výsledky z projednání byly zkonzultovány 

s určenou zastupitelkou Ing. Janou Husnajovou  3/2018. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

13. SDH předložil OZ požadavek o nákup věcí potřebných k řádnému fungování členů SDH, tedy hasičské 

rukavice, boty, montérky, helmy, svítidla. V minulých letech zakoupené, jsou již opotřebované a 

neslouží správně svému účelu. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 
Pošta došlá:  

• Okresní soud v Kladně - prodloužení omezení svéprávnosti J.Týmalová 
 
INFO: 

• Pan starosta poděkoval SDH za akci pálení čarodějnic, a dále paní Horové a Furstové za Vítání občánků 
 

 
 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:10 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 16. 05. 2018 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2018/17 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2018/18 Program zasedání 

3. 2018/19 Odsouhlasení nabídky na zpracování auditu obce v rámci GDPR 

4. 2018/20 Odsouhlasení uzavření smlouvy na pověřence v rámci GDPR 

5. 2018/21 Odsouhlasení nabídky na prořez stromů v obci 

6. 2018/22 Stanovení počtu členů zastupitelstva na období 2018-2021 

7. 2018/23 Zastupitelstvo  obce Svinařov schvaluje v souladu s § 6 odst. 5) písm e) a podle  § 
55 odst. 1) zák.  č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu projednanou Zprávu o 
uplatňování Územního plánu Svinařov 

8. 2018/24 Zastupitelstvo obce Svinařov souhlasí s vyhodnocením požadavků z projednání 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Svinařov. 

9. 2018/25 Zakoupení pomůcek pro SDH 
 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Námitka k projektové dokumentaci na akci „Rekonstrukce ul. Družstevní a Hornická“ 

3. Oprava schodiště OÚ, výměna vstupních dveří 

4. Stížnost k průjezdnosti ul. Smečenská 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


