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konaného dne 13. 03. 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, L. Bartková, A. Kasák, J. Burle, M. Mach, P. Thon 
Omluveni: R. Lébrová, M. Dvořák 
Přítomno je 7 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 (20. 02. 2019) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Plán obnovy obce Svinařov 2018-2022 
6. Cenové nabídky na vypracování změny č.2 ÚP Svinařov 
7. Schválení členského příspěvku TSH na rok 2019 
8. Smlouva s PID Praha - zajištění autobusové dopravy 
9. Žádost o prodloužení kanalizačního řadu, včetně přípojek - T. Plecitý 
10. Dotace z rozpočtu obce na rok 2019 - AFK, SDH, ČSŽ 
11. Usnesení 

 
 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

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

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

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

Hlasování 7:0 (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 439.794,36 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 1.478.467,22 Kč. Celkem obec disponuje částkou 1.918.261,58 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 předložil OZ ke schválení upravený Plán obnovy obce Svinařov 2018-2022. Plán obnovy byl 
rozeslán jednotlivým zastupitelům pro seznámení s ním, případně doplnění. Konečná podoba plánu 
bude vyvěšena na internetových stránkách obce.  
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

  
6. Jana Husnajová předložila OZ cenové nabídky na pořízení změny č. 2. ÚP Svinařov. Byly osloveny tři 

firmy, které následně předložily cenové nabídky. 

• Kadlec K.K. Nusle, spol. s.r.o. nabídka na změnu č.2 ÚP ve výši 250.000 Kč bez DPH 

• Agrourbanistický ateliér – AUA nabídka na zpracování nové podoby ÚP, se zapracováním 
změn dle schválené Zprávy o uplatňování ÚP Svinařov ve výši 296.450 Kč vč. DPH 

• NOZA, s.r.o. nabídka na zpracování změny č.2 ve výši 535.062 Kč vč. DPH a nabídka na 
zpracování nové podoby ÚP, se zapracováním změn dle schválené Zprávy o uplatňování ÚP 
Svinařov ve výši 654.368 Kč vč. DPH 

 
Osloveny budou první dvě firmy, pro upřesnění nabídky, z hlediska vstupních podkladů stávajícího ÚP 
pro jeho změnu. 
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 
7. Pan starosta seznámil OZ s výší příspěvku obce do rozpočtu TSH na rok 2019. Příspěvkem obce je 

sleva na stočné na každého jednotlivého připojeného občana a to ve výši 37%. Sleva je poskytována 

každému řádně platícímu občanovi s trvalým pobytem v obci. Příspěvek bude pro tento rok zaplacen 

jednorázově. 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

8. Pražská integrovaná doprava „PID“ předložila OZ smlouvu na zajištění autobusové dopravy v obci pro 

rok 2019. Cena za poskytování služeb byla od minulého roku navýšena z původních 96.883 Kč na 

101.962 Kč. 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

9. Pan T. Plecitý předložil OZ žádost o rozšíření splaškového kanalizačního řadu na pozemcích p.č. 496/8 

a 496/7 k.ú. Svinařov u Kladna, včetně přípojek na pozemcích p.č. 497/10, 497/9, 497/8, 497/6, 497/5 a 

497/3 k.ú. Svinařov u Kladna. Stavba bude provedena na náklady jednotlivých stavebníků. Povolení 

vodovodních přípojek není v kompetenci obce, obec pouze souhlasí s jejich umístěním na pozemcích, 

jejichž je v rámci této lokality vlastníkem.  

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

10. OZ byly předloženy žádosti o dotace z rozpočtu obce Svinařov na rok 2019 od SDH, AFK a ČSŽ, 

všechny žádosti byly pro dotace ve výši 30.000 Kč. Dotace z rozpočtu obce Svinařov na rok 2019 

budou poskytnuty v následující výši: 

• AFK Svinařov 30.000 Kč 

• SDH Svinařov 30.000 Kč 

• ČSŽ Svinařov 15.000 Kč 
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Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

Pošta odeslaná:  

• Ing. Petr Dort – vyjádření k technické infrastruktuře 

• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – vyjádření k budoucímu využití pozemků 

dle ÚP 

Info: 

• Omluva občanům za nedorozumění ohledně rozložení úhrady stočného na rok 2019. 

• Ve dnech 1-5. 4. 2019 bude v obci probíhat prořez stromů. Dbejte, proto prosím zvýšené 

opatrnosti a případně pokynů pracovníků. Děkujeme. 

 

 

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

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 30. 03. 2019 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2019/17 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2019/18 Program zasedání 

3. 2019/19 Plán obnovy obce Svinařov 2018-2022 

4. 2019/20 Cenové nabídky na vypracování změny č.2 ÚP Svinařov 

5. 2019/21 Schválení členského příspěvku TSH na rok 2019 

6. 2019/22 Smlouva s PID Praha - zajištění autobusové dopravy 

7. 2019/23 Žádost o prodloužení kanalizačního řadu, včetně přípojek - T. Plecitý 

8. 2019/24 Dotace z rozpočtu obce na rok 2019 - AKF, SDH, ČSŽ 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


