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konaného dne 19. 09. 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, A. Kasák 
Omluveni: J. Burle, 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 (26. 06. 2019) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Zvýšení mezd zaměstnancům údržby OÚ 

6. Odsouhlasení dne pro konání svatebních obřadů  

7. Návrh na vypsání vyběrového řízení na akci “Komunikace a chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a ul. Za 

Villou” 

8. Odsouhlasení komise pro výběrové řízení na akci “Komunikace a chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a ul. 

Za Villou” 

9. Návrh realizačních firem, oslovení, na akci “Komunikace a chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a ul. Za 

Villou” 

10. Vyvěšení veřejné nabídky na internert 

11. Stavební povolení na akci “Komunikace a chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a ul. Za Villou” 

12. Nabídka na výměnu kotlů v bytech na OÚ 

13. Zakoupení účetního programu  

14. Přístavba hasičské zbrojnice - info 

15. Rybník Lébrák, vyčištění  

16. Zajištění náhradního zdroje požární vody pro SDH 

17. Žádost o souhlas s oplocením pozemku p. č. 1139/11 - J. Janda 

18. Stanovisko k novostavbě RD na pozemku p.č. 497/6 - PRINS spol. s.r.o. 

19. Žádost o vyjádření k projektu stavby elektro. zařízení na pozemku p.č. 497/3-10 - Elektro HC, s.r.o 

20. Schválení pořízení nového územního plánu Svinařov 

21. Schválení pověřeného zastupitele pro spolupráci při pořízení nového územního plánu Svinařov 

22. Schválení způsobu pořízení nového územního plánu 

23. Usnesení 

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

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

  



     

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 2 z 7 

 

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 

 

18:07 hod – přišel J. Burle 

Přítomno je 8 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 

 

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 64.612,72 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 3.291.790,49 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.357.403,21 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. V červnu 2019 proběhlo po dohodě zastupitelstva, tzv. formou „per-rollam“ navýšení mezd 
pracovníkům obecního úřadu na 120 Kč/hod a to s platností od 1. 7. 2019. Schválení viz příloha 
zápisu. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

  
 

6. Pan starosta předložil OZ návrh na odsouhlasení určitého dne pro konání svatebních obřadů v obci. 
Odsouhlasením dne, jsou občané s trvalým pobytem v obci, při uzavření sňatku, osvobozeni od 
placení poplatku ve výši 1.000 Kč. Dnem pro konání svatebních obřadů v obci byla navržena sobota. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 
 

7. Pan starosta předložil OZ návrh na vypsání výběrového řízení na akci „Komunikace a chodníky 

Svinařov, ul. V Kolonii a ul. Za Villou“. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

8. Pan starosta navrhl OZ složení komise pro výběrové řízení na akci „Komunikace a chodníky Svinařov, 

ul. V Kolonii a ul. Za Villou“ - pp.  M. Mach, M. Dvořák, J. Husnajová. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 
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9. Pan starosta vyzval OZ k vyslovení návrhů možných realizačních firem na akci „Komunikace a 

chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a ul. Za Villou“. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o 

zakázku malého rozsahu, je nutné oslovit min. 5 prováděcích firem. Z návrhu vyplývají tyto: 

 

• Froněk, spol. s.r.o 

• Klika a Dvořák s.r.o. 

• Aquarius, spol. s.r.o. 

• PORR a.s. 

• ČNES, dopravní stavby, a.s. 

 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

10. Po zpracování nabídky na akci „Komunikace a chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a ul. Za Villou“, bude 

tato panem Machem, se všemi náležitostmi, vyvěšena veřejně, na příslušný internetový portál. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

11. Pan starosta předložil OZ návrh se žádostí na podání stavebního povolení na akci „Komunikace a 

chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a ul. Za Villou“. O povolení bude požádáno na Magistrátu města 

Kladna, odboru dopravy. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

12. Pan starosta předložil OZ nabídky na osazení nových kotlů v bytech na OÚ. Celkem byly předloženy 

dvě nabídky a to: 

• firma JUN – nabízená cena 75.000 Kč s DPH (kotel Protherm)/1 byt 

• Zbyněk Čunderle – nabízená cena 73.500 Kč s DPH (kotel Junkers)/1byt 

 

Pan starosta navrhuje jako zhotovitele pana Čunderle, cena za provedení prací v obou bytech bude 

147.000 Kč s DPH.  

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

13. Pan starosta informoval OZ o potřebě zakoupit novou verzi účetního programu KEO4, stávající verze 

programu přestane s platností od 1. 1. 2019 fungovat. Pořizovací cena programu je 34.000 Kč s DPH. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 
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14. J. Husnajová informovala OZ o fázi na přestavbu hasičské zbrojnice. V tuto chvíli je zpracováván 
geometrický plán pro úpravu využití pozemků, na kterých bude stavba probíhat. PD přístavby je 
připravena. 
OZ bere na vědomí 
 
 

15. Pan starosta informoval OZ o možnosti vyčistění rybníka Lébrák. Vzhledem k tomu, že je rybník úplně 
vyschlý, požádal pan starosta firmu, která se v první fázi pokusí najít spodní pramen rybníka tak,aby 
byl zajištěn stálý přítok. V případě, že bude pramen nalezen, bude po projednání následovat 
kompletní vyčistění. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

16. Pan starosta informoval OZ o jednání s okolními obcemi a Středočeskými vodárnami ohledně zajištění 
náhradního zdroje požární vody pro místní SDH. Prozatím došlo k domluvě s paní starostkou Smečna,  
P. Štrobachovou, která v případě požáru svolila s napojení SDH na městské hydranty. Cena byla 
domluvena, dle počtu naplněných cisteren. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

17. Pan Janda předložil OZ žádost o oplocení pozemku parc. č. 1139/11 v k.ú. Smečno. OZ jako vlastník 
sousedního pozemku p.č. 317/2 k.ú. Svinařov u Kladna, s oplocením pozemku souhlasí. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

18. PRINS spol. s.r.o. předložil OZ žádost o stanovisko k novostavbě RD na pozemku p.č. 497/6 k.ú. 
Svinařov u Kladna. OZ s novostavbou RD souhlasí za dodržení podmínek platného ÚP Svinařov. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

19. Elektro HC, s.r.o. předložil OZ žádost o vyjádření k projektu stavby elektrorozvodného zařízení na 

pozemcích 497/3-10 k.ú. Svinařov u Kladna. OZ se stavbou souhlasí, stavba bude provedena firmou 

ČEZ Distribuce a.s. na vlastní náklady. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

20. OZ na svém jednání ze dne 3. 4. 2019 odsouhlasilo, že na základě počtu změn a provedení stávajícího 
platného územního plánu Svinařov, bude oproti změně č. 2, která vycházela z Návrhu zprávy o 
uplatňování, proveden, na základě této, zcela nový územní plán Svinařov. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

21. OZ pro toto volební období (2018-2022) navrhuje jako zastupitele, pro zastupování ve věci spolupráce 

při pořizování nového územního plánu s Magistrátem města Kladna, Ing. Janu Husnajovou. 
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Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 
 

22. OZ schvaluje způsob pořizování územního plánu a to postupem dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního 
zákona. Pořizovatel nového územního plánu bude Magistrát města Kladna, odbor architektury a 
územního plánování.  
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 
 

 

Info: 

• Poděkování všem aktérům za akci Rozloučení s prázdninami. 

• Poděkování všem, kteří přispěli dobrovolným vstupným v Kině na kolečkách. Celkem se 

vybralo 3862 Kč. Děkujeme! 

 
 
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:50 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 19. 09. 2019 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2019/39 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2019/40 Program zasedání 

3. 2019/41 Zvýšení mezd zaměstnancům údržby OÚ 

4. 2019/42 Odsouhlasení dne pro konání svatebních obřadů 

5. 2019/43 Návrh na vypsání výběrového řízení na akci „Komunikace a chodníky Svinařov, ul. 
V Kolonii a ul. Za Villou“ 

6. 2019/44 Odsouhlasení komise pro výběrové řízení na akci „Komunikace a chodníky Svinařov, 
ul. V Kolonii a ul. Za Villou“ 

7. 2019/45 Návrh realizačních firem, oslovení na akci „Komunikace a chodníky Svinařov, ul. 
V Kolonii a ul. Za Villou“ 

8. 2019/46 Vyvěšení veřejné nabídky na internet 

9. 2019/47 Stavební povolení na akci „Komunikace a chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a ul. Za 
Villou“ 

10. 2019/48 Nabídky na výměnů kotlů v bytech na OÚ 

11. 2019/49 Zakoupení účetního programu 

12. 2019/50 Rybník Lébrák, vyčištění 

13. 2019/51 Zajištění náhradního zdroje požární vody pro SDH 

14. 2019/52 Žádost o souhlas s oplocením pozemku parc. č. 1139/11_J. Janda 

15. 2019/53 Stanovisko k dostavbě RD na pozmeku p.č. 497/6_PRINS spol. s.r.o. 

16. 2019/54 Žádost o vyjádření k projektu stavby elektro. zařízení na pozemku 497/3-10_Elektro 
HC, s.r.o. 

17. 2019/55 Zastupitelstvo obce Svinařov rozhoduje o pořízení nového územního plánu 
z vlastního podnětu podle §44 odst. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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18. 2019/56 Zastupitelstvo obce určuje dle požadavků stavebního zákona pro toto volební 
období Ing. Janu Husnajovou jako zastupitelku, která bude spolupracovat při pořízení nového 
územního plánu s Magistrátem města Kladna. 

19. 2019/57 Zastupitelstvo obce Svinařov v souladu s §6 odst. 6 písm b) stavebního zákona 
schvaluje způsob pořizování územního plánu a to postupem podle §6 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona. 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Přístavba hasičské zbrojnice_info 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


