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konaného dne 15. 05. 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, M. Mach , P. Thon, R. Lébrová, M. Dvořák 
Omluveni: J. Burle, A. Kasák 
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 (03. 04. 2019) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Staročeské Máje 2019 
6. Zájezd do ZOO Plzeň 
7. Jednání o dotacích 
8. Nákup plynových kotlů 
9. Žádost o zřízení služebnosti  - Ing. Petr Dort 
10. Žádost o odkoupení pozemku - p. Špičáková 
11. Dětský den 2019 
12. Diskuze 
13. 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, M. Dvořák 

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:  

bod. č. 3 (27/2019) – Pan Burle provedl místní šetření, na kterém bylo domluveno, že strom bude 

zkrácen až v čase po ukončení vegetačního klidu. 
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bod. č. 7 (31/2019) – Byla provedena oprava hrací plochy dětského hřiště, opravu provedla firma ČNES 

v celkové částce 2.776 Kč s DPH. 

 
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 299.907,35 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 1.949.025,81 Kč. Celkem obec disponuje částkou 2.248.933,16 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. Staročeské Máje proběhnou tento rok v termínu 24. -25. 5. 2019, akce je zajišťována SDH Svinařov. 
V sobotu je povolena hudební produkce v čase od 20:00 do 02:00 hod. 
OZ bere na vědomí 
  
 

6. Tento rok je pořádána akce s názvem Pojeďte s námi do ZOO, konkrétně bude navštívena ZOO a 
DinoPark Plzeň. Doprava je zajištěna autobusem (pan Burda), přihlášení je možné do konce měsíce 
května. 
OZ bere na vědomí 
 
 

7. Pan Mach přednesl OZ výsledek jednání s firmou PKV ohledně možnosti zajištění dotací na zateplení 

budovy obecního úřadu, včetně možné výměny vytápění. Dotace by byla poskytována ve výši od 35 

do 50%. Vzhledem k finanční náročnosti akce, navrhuje pan Mach, nabídku firmy PKV zamítnout.  

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

 

8. Pan starosta předložil OZ revizní zprávu týkající se plynových kotlů v obecních bytech. Z výsledku 

zprávy vychází, že vzhledem ke stáří stávajících kotlů, je potřebná jejich výměna. Pan starosta dle výše 

uvedeného, navrhuje nákup nových plynových kotlů.  

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

 

9. Ing. Petr Dort v zastoupení firmy Česká telekomunikační infrastruktura a.s. předložil OZ žádost o 

sepsání Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti pro pozemky parc. č. 483/2, 478/9, 316/3 a 

317/2 k.ú. Svinařov u Kladna. Na pozemcích bude umístěno podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě a podzemní elektrické vedení. 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 
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10. Paní Špičáková nabídla OZ k odkoupení pozemek parc.č. 483/1 k.ú. Svinařov u Kladna o výměře 

113 m2, ostatní komunikace.  

Hlasování 0:7 (Neschváleno) 

 

 

 

11. Dětský den je tento rok naplánovaný na 8. 6. 2019 v čase od 14:30 do 16:00 hod. Vzhledem k finanční 

náročnosti akce bude zvýšen příspěvek z rozpočtu obce z původních 8.000 Kč na 10.000 Kč.  

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

 

12. Diskuze: 0 

 
 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:45 hod. 
 

 

Zapsala J. Husnajová 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 15. 05. 2019 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2019/32 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2019/33 Program zasedání 

3. 2019/34 Jednání o dotacích 

4. 2019/35 Nákup plynových kotlů 

5. 2019/36 Žádost o zřízení služebnosti - Ing. Petr Dort 

6. 2019/37 Žádost o odkoupení pozemku - p. Špičáková 

7. 2019/38 Dětský den 2019 

 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Staročeské Máje 2019 

3. Zájezd do ZOO Plzeň 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


