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konaného dne 20. 02. 2019 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, R. Lébrová,  L. Bartková, A. Kasák 
Omluveni: P. Thon, M. Mach, J. Burle 
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 (30. 01. 2019) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Cenové nabídky na vypracování změny č.2 ÚP Svinařov 
6. Výpověď a změna smlouvy -  Družstvo Jednota Kladno na rok 2019 
7. Odsouhlasení ceny stočného na rok 2019 
8. Žádost o dokoupení pozemku parc. č. 337/5 k.ú. Svinařov u Kladna – p. Vožeh 
9. Vyjádření k budoucímu využití z hlediska ÚP k pozemku parc. č. 477/12, 491/6 - ÚZSVM 
10. Žádost o vyjádření k umístění sloupu veřejného osvětlení na plánované komunikaci, poz. p.č. 497/7 
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, L. Bartková, R. Lébrová 

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 256.641,68 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 1.478.259,10 Kč. Celkem obec disponuje částkou 1.734.900,78 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. Jana Husnajová předložila OZ cenové nabídky na pořízení změny č. 2 -  ÚP Svinařov. Byly osloveny tři 
firmy, které následně předložily cenové nabídky. Nabídky budou projednány na příštím OZ. 
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OZ bere na vědomí 
 

6. Družstvo Jednota Kladno předložilo OZ výpověď z dosavadní smlouvy, ohledně pronájmu obecního 
pozemku parc. č. 337/1 a 337/4 k.ú. Svinařov u Kladna.  Požádalo o uzavření nové smlouvy na rok 2019 
se snížením nájmu, z důvodu zmenšení pronajímatelné plochy z původních 1127m2 na 628m2, na 
17.750 Kč. 
Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

7. Pan starosta seznámil OZ s cenou stočného na rok 2019. Cena stočného pro rok 2019 zůstává stejná 

jako v minulém roce. Předpis a pravidla zůstávají stejná jako v roce 2018. 

              Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

8. Pan Vožeh předložil OZ žádost o odkoupení pozemku parc. č. 337/5 k.ú. Svinařov u Kladna o výměře 

cca 120 m2. Cena za odkup obecního pozemku, byla stanovena na 100 Kč/m2. Zaměření, převod a 

s tím spojené poplatky budou hrazeny kupujícím. 

Hlasování 5:0 (Schváleno) – J. Husnajová se zdržela hlasování.  

 

9. Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil OZ žádost o vyjádření k budoucímu 

využití stávajících pozemků na katastru obce, poz. p.č. 477/12 (vodní plocha) a 491/6 (lesní pozemek) a 

to z titulu územního plánu. Pozemky zůstanou se stávajícím využitím. 

 

10. Elektro HC, s.r.o. předložil OZ žádost o vyjádření k plánovanému umístění sloupu veřejného osvětlení 

na pozemku parc. č.  497/7 k.ú. Svinařov u Kladna. Obec s umístěním sloupu VO souhlasí, avšak 

nebude se do akce jakkoliv finančně zapojovat.  

 
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:42 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 20. 02. 2019 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2019/11 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2019/12 Program zasedání 

3. 2019/13 Výpověď a změna smlouvy Družstvo Jednota Kladno na rok 2019 

4. 2019/14 Odsouhlasení ceny stočného na rok 2019 

5. 2019/15 Žádost o dokoupení pozemku p.č. 337/5 k.ú. Svinařov u Kladna_p. Vožeh 

6. 2019/16 Žádost o vyjádření k umístěno sloupu VO na plánované komunikaci, poz. p.č. 497/7 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Cenové nabídky na vypracování Změny č. 2 ÚP Svinařov 

3. Vyjádření k budoucímu využití z hlediska ÚP k pozemku p.č. 477/12, 491/6_ÚZSVM 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


