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konaného dne 21. 11. 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, M. Dvořák, M. Mach, P. Thon, J. Burle, L. Bartková, R. Lébrová, A. Kasák 
Přítomno je 9 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 (29. 10. 2018 – ustavující jednání) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Návrh rozpočtu na rok 2019_ první čtení 
6. Úprava rozpočtu 2018 
7. Oprava bodu č. 2, písmene f, ze dne 29. 10. 2018 z ustavující schůze 
8. Žádost k odstranění závad na části komunikace, pozemek parc. č. 1471/1 k.ú. Svinařov u 

Kladna_p. Sailerová 
9. Určení pověřeného zastupitele pro změny v ÚP Svinařov 
10. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 205/3 k.ú. Svinařov u Kladna_MUDr. Pavlousek 
11. Usnesení 

 
 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 9 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, A. Kasák, L. Bartková 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

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

Hlasování 9:0 (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 60.937,78 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 2.652.842,96 Kč. Celkem obec disponuje částkou 2.713.780,74 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. Pan Mach seznámil OZ s návrhem rozpočtu obce Svinařov na rok 2019. V prvním čtení seznámil OZ o 

změnách v položkách oproti loňskému roku, dále byly diskutovány položky, které je třeba upravit. 

Provozní rozpočet bude vyrovnaný v částce 7.032.568,- Kč.  

Z diskuze vyplynulo: 

• zvýšení platu obecních pracovníků z 85 Kč/hod na 95 Kč/hod od 1.1.2019 

• přidána částka pro zakoupení nové obecní sekačky 15.000,- Kč 

• snížení částky na akci „Dětský den“ (peníze nebyly využity v plné výši) 

• navýšení částky na akce „Máje, Rozloučení s prázdninami“ (vzhledem k narůstajícím cenám, 

byla doposud poskytovaná částka nízká) 

 

 

Po schválení bude Návrh rozpočtu na rok 2019 vyvěšen na úřední desce. Na příštím jednání seznámí 

pan Mach OZ s konečnou podobou obecního rozpočtu na rok 2019.  

OZ schválilo Návrh vyrovnaného rozpočtu obce Svinařov na rok 2019 ve výši 7.032.568,- Kč.. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

6. Pan Mach informoval o přípravě na roční audit. Rozpočtové kapitoly a položky budou nastaveny na 

stav dle skutečného plnění v roce 2018 v souladu s běžnými postupy.  

OZ schválilo úpravu rozpočtu na rok 2018. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

7. OZ přistoupilo k opravě bodu č. 2, písmene f, ze dne 29. 10. 2018 z ustavující schůze, kdy bude 
hlasování nahrazeno, OZ bere na vědomí ustavení komisí. 
OZ bere na vědomí 

 

 

8. Paní Sailerová předložila OZ žádost o odstranění závad na části komunikace (pozemek parc. č. 147/1 

k.ú. Svinařov u Kladna) ve vlastnictví obce Svinařov. Konkrétně v části komunikace před vjezdem na 

její pozemek. Věc převzal k řešení pan M. Dvořák. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 
 

9. Zastupitelstvo obce Svinařov určuje dle požadavků  zák. č.183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu   pro toto volební období Janu Husnajovou jako zastupitele, který 

bude  spolupracovat při pořízení změn územně plánovací dokumentace obce Svinařov s Magistrátem 

města Kladna, oddělením architektury, územního plánování a rozvoje města. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 
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10. MUDr. Pavlousek předložil OZ žádost o odkoupení pozemku parc. č. 205/3 k.ú.Svinařov o výměře 
175 m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecní pozemek, který je v ÚP Svinařov předpokládán jako 
veřejná komunikace, není možné jeho odprodej soukromé osobě. Věc byla konzultována s odborem 
Územního plánování. 
Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:25 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

Andrej Kasák    dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 21. 11. 2018 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2018/37 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2018/38 Program zasedání 

3. 2018/39 Návrh rozpočtu na rok 2019_první čtení 

4. 2018/40 Úprava rozpočtu 2018 

5. 2018/41 Žádost k odstranění závad na části komunikace_p. Sailerová 

6. 2018/42 Zastupitelstvo obce Svinařov určuje dle požadavků  zák. č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu   pro toto volební období Janu Husnajovou jako zastupitele, který 
bude  spolupracovat při pořízení změn územně plánovací dokumentace obce 
Svinařov s Magistrátem města Kladna, oddělením architektury, územního plánování a rozvoje 
města. 

7. 2018/43     Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 205/3 k.ú. Svinařov u Kladna – 
MUDr. Pavlousek 

 
 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Oprava bodu č.2, písmene f, ze dne 29.10.2018 z ustavující schůze 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


