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konaného dne 9. 10. 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, J. Burle, M. Dvořák 
Přítomno je 9 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 (19. 09. 2019) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Výběrové řízení na akci: „Komunikace a chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a Za Villou“ – info 

6. Zdroj požární vody 

7. Hallowen – návrh akce 

8. Poražení smrku v zahrádkářské kolonii 

9. Diskuse 

10. Usnesení 

 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 9 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, L. Bartková, R. Lébrová 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

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

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva: 0 

 

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 277.920,25 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 3.541.790,49 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.819.710,74 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. V současné chvíli probíhají výběrová řízení na akci:“Komunikace a chodníky Svinařov, ul. V Kolonii, ul. 
Za Villou“. Zadávací dokumentace je vyvěšena na veřejném internetovém portálu, termín pro podání 
nabídek byl stanoven na 23. 10. 2019. Zadávací dokumentace byla rozeslána vybraným firmám dle 
minulého OZ.  
OZ bere na vědomí 

 
6. Pan starosta informoval OZ o jednání se Středočeskými vodárnami, ohledně umístění požárních 

hydrantů v obci, z důvodu zajištění náhradního zdroje požární vody. Dle vyjádření SVaS by měly být 
v obci, v současné chvíli, dva funkční hydranty. SDH prověří jejich umístění a funkčnost. 
OZ bere na vědomí 

 

7. J. Husnajová společně s kulturní komisí navrhli uspořádání akce pro děti s tématem Halloween. Akce 

byla pořádána minulý rok, ale pro tento rok nebyla navržena do rozpočtu. Dle minulého, bude 

z rozpočtu obce (rezerv) uvolněno na akci 8.000,-Kč. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

8. Paní ze zahrádkářské kolonie předložila OZ žádost o poražení vzrostlého smrku - místní šetření 

provede p. Burle. 

OZ bere na vědomí 

 

9. Diskuse: 
p. Zavřel: Do kdy bude v obci kontejner na BIO odpad? 
p. Husnajová: BIO odpad bude v obci celoročně. 
p. Mach: Jen v prosinci bude nádoba s menším objemem. 
p. Zavřel: Firma Starý a Starý, nevíte o tom, co tam vzadu dělá? 
p. Pružinec: Firma odkoupila vzadu od firmy Lebak (p. Danda) pozemky, podle všeho tam plánují 
stavební parcely, chtěli se napojit na plánovanou silnici u pozemků, které patřily paní Brůžkové. Ale 
konkrétně co tam teď dělají, nevíme, v každém případě, žádné povolení nebo vyjádření jsme jim my 
jako úřad nedávali. 
p. Zavřel: Zrcadlo pod křižovatkou ul. Hlavní a Na Průhoně, je celé mléčné, šlo by s tím něco udělat? 
p. Pružinec: Kontaktujeme Proznak, zda by bylo možné ho vyměnit. 
p. Vožeh: Vzhledem k tomu, že trvají jednání o přestavbě hasičské zbrojnice, bylo by možné v tomto 
mezičase zkusit nějaké dotace, že by se udělala i střecha nad stávající částí? 
p. Mach: Dotace na hasičské zbrojnice jsou vypisovány na ministerstvu místního rozvoje společně 
s hasičským sborem Středočeského kraje. Zkusíme se na to zeptat, a pokud to bude možné o dotaci 
požádat.  
p. Vožeh: A bylo by možné nejprve postavit a poté získat zpětně dotaci? 
p. Mach: To teď nevíme, musíme počkat, až bude vypsána konkrétní dotace a mít příslušné podklady, 
potom budeme vědět, zda můžeme postavit a pak dotaci dostat, anebo na ní čekat. 
 

Info: 

• Pan starosta informoval o průběhu odbahnění rybníku Lébrák. V minulém týdnu byla udělána 

sonda, která se po určité době naplnila vodou, tedy je zřejmé, že se v rybníku vyskytuje voda 
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podzemní, která je zadržována letitými nánosy bahna. Obec projedná s příslušným 

vodoprávním úřadem možnost odbahnění rybníku Lébrák. 

• Obecní úřad má nového zaměstnance údržby pana J. Bohuslávka.  

 

 
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:02 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 09. 10. 2019 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2019/58 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2019/59 Program zasedání 

3. 2019/60 Hallowen – návrh akce 

 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Výběrové řízení na akci:“Komunikace a chodníky Svinařov, ul. V Kolonii a Za Villou“- info 

3. Zdroj požární vody 

4. Poražení smrku na pozemku v zahrádkářské kolonii  

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


