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konaného dne 03. 04. 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, P. Thon, R. Lébrová, M. Dvořák,  
Omluveni: M. Mach 
Přítomno je 8 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 (13. 03. 2019) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Žádost o zkrácení, pokácení, stromu_p. Brožová, J. Hora 
6. Upravené cenové nabídky na změnu č.2 ÚP Svinařov 
7. Žádost o souhlas se stavbou_p. Kuchař 
8. Letní kino Svinařov 
9. Úprava herní plochy dětského hřiště 
10. Usnesení 

 
 

 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

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

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

 

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

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva: 0 
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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 156.103,89 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 1.748.725,75 Kč. Celkem obec disponuje částkou 1.905.582,64 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. Paní Brožová předložila OZ žádost o zkrácení vzrostlého smrku na své zahradě. Vzhledem k velikosti 
stromu bude nejprve provedeno místní šetření panem J. Burlem, dle vyjádření  budeme dále 
pokračovat.  
Dále předložil OZ žádost o pokácení stromu na pozemku u RD čp. 233 pan Hora. Smrk se nachází na 
hranici se sousedním pozemkem a hrozí tak nebezpečí poškození plotu a sousední garáže. Obec 
s pokácením souhlasí, za předpokladu provedení prací odbornou firmou.  
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

  
 
 

6. Jana Husnajová předložila OZ upravené cenové nabídky na pořízení změny č. 2. ÚP Svinařov. O 
konečnou úpravu nabídky byly požádány firmy Kadlec K.K.Nusle, spol. s.r.o. a Agrourbanistický 
ateliér – AUA. 

• Kadlec K.K. Nusle, spol. s.r.o. nabídka na změnu č.2 ÚP ve výši 266.200 Kč vč. 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 

Jana Husnajová navrhuje jako zpracovatele firmu Agrourbanistický ateliér – AUA, Ing. Stanislav 
Zeman, a to z důvodu zpracování zcela nového územního plánu, který se bude řídit změnami dle 
schválené Zprávy o uplatňování ÚP Svinařov.  
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 
 
 

7. Pan Kuchař předložil OZ žádost o stanovisko ke stavebním úpravám RD č.p. 16 ve Svinařově. OZ se 

stavebními úpravami dle předložené PD souhlasí za předpokladu dodržení platného ÚP Svinařov.  

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

 

8. Jana Husnajová předložila OZ návrh na promítání venkovního kina produkce Kino na kolečkách. 

Předpokládaný termín promítání 14. 09. 2019 od 20:00 hod, film Ženy v běhu, cena promítání cca 

16.000 Kč. Výše vstupného byla po dohodě určena na vstupné dobrovolné. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 
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9. Pan starosta předložil OZ návrh na úpravu podkladní plochy herní části víceúčelového hřiště. Hřiště je 

v provozu již 7 let a je potřeba úpravy jeho podkladu. Na příštím OZ budou předloženy cenové 

nabídky prací. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

 
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:55 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 03. 04. 2019 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2019/25 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2019/26 Program zasedání 

3. 2019/27 Žádost o zkrácení, pokácení stromu _p. Brožová, p. Hora 

4. 2019/28 Upravené cenové nabídky na změnu č.2 ÚP Svinařov 

5. 2019/29 Žádost o souhlas se stavbou_p. Kuchař 

6. 2019/30 Letní kino Svinařov 

7. 2019/31 Úprava herní plochy dětského hřiště 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


