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konaného dne 01. 07. 2020 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, M. Mach, R. Lébrová, A. Kasák 
Omluveni: J. Burle, L. Bartková, M. Dvořák, P. Thon 
Přítomno je 5 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 (10. 6. 2020) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Kontrola operativního rozpočtu na 2 pololetí 2020_příprava 

6. Integrovaná autobusová doprava (IDOS)_info 

7. Územní plán Svinařov_vyhodnocení zadání 

8. Žádost o stanovisko obce, návrh podoby přístupové komunikace_pí. Novotná 

9. Žádost o vyjádření obce, veřejné osvětlení přístupové komunikce_pí. Novotná 

10. Usnesení 

 
 

Před začátkem schůze přivítal pan starosta kromě přítomných zastupitelů také pana Vožeha a pana 

Doxanského jako zástupce SDH Svinařov. Výše zmínění přednesli OZ žádost o uspořádání oslav 120 ti 

let od vzniku místního dobrovolného hasičského sboru. Oslava by se uskutečnila 17. 7. 2020 

s programem pro děti a následně s posezením s  muzikou. V rámci oslav budou oceněni jednotlivci 

z řad letitých hasičů. Zástupci SDH požádali obec o přispění částky 15.000 Kč (hudba, dárky pro děti, 

ocenění), SDH sám přispěje částkou 5.000 Kč. Akce se bude konat za rybníkem Lébrák. 

Hlasování 5:0 (Schváleno) 

 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, A. Kasák, R. Lébrová 

Hlasování 5:0 (Schváleno) 

 

 

2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat. 
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Hlasování 5:0 (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 347.199,87 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 1.663.874,39 Kč. Celkem obec disponuje částkou 2.011.074,26 Kč. Stále platí, že je nastaven 
úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 
 
 

5. Pan Mach informoval OZ o stavu prostředků, které jdou do obecní pokladny z rozpočtového určení 
daní od státu. OZ bere na vědomí, že od státu přichází z důvodu COVID-19 méně peněz, bude to 
pravidelně sledovat, vyhodnocovat a je připraveno přijmout úsporná opatření, aby byly dopady na 
obec co nejmenší. Podle vyhodnocení července a srpna 2020 bude připravena aktualizace rozpočtu 
obce. 
Hlasování 5:0 (Schváleno) 
 

 
 

6. Pan starosta informoval OZ o prodloužení smlouvy ohledně zajištění Integrované autobusové dopravy 
v obci. Nově budou do obce zajíždět tři pražské autobusy (Veleslavín, Zličín), a vzhledem 
k nevytíženosti spoje, odebrán autobus do Slaného. Vše ostatní zůstává v platnosti z loňského roku.   
OZ bere na vědomí 
 

 

7. Jana Husnajová informovala OZ o konečném vypracování nového zadání ÚP Svinařov Magistrátem 

města Kladna, odborem územního plánování. V době možné pro podání připomínek, byly vzneseny 

celkem 4 od soukromých vlastníků. Nová podoba zadání je k nahlédnutí na obecním úřadě, dále bude 

pokračováno ve zpracování nového ÚP dle běžných pravidel. 

OZ bere na vědomí 
 

 

8. Paní Novotná jako jednatel předložila OZ žádost o závazné stanovisko k návrhu úpravy nově vznikající 

komunikace na pozemku parc. č. 530/3, příp. 258/1, 259/2, jakožto přístupové komunikace 

k pozemkům parc. č. 258/2, 258/6, 258/3, 258/7, 258/4 a 258/8 v k.ú. Svinařov u Kladna. Obec 

Svinařov souhlasí s realizací přístupové cesty k výše zmíněným pozemkům a to za dodržení platných 

předpisů a norem, které jsou pro zřízení takovéto cesty dané příslušným zákonem. Obecní úřad dále 

upozorňuje na potok, který bezprostředně sousedí s touto komunikací a je nutné, na něj brát při 

realizaci nové podoby komunikace zřetel.  

Hlasování 8:0 (Schváleno) 
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9. Paní Novotná jako jednatel předložila OZ žádost o vyjádření, zda je nutné vybavit přístupovou 

komunikaci (viz bod 8.) veřejným osvětlením, případně není li dostačující osvětlení vjezdů 

jednotlivých pozemků. Pan starosta požádá pana Mullera o místní šetření.  

OZ bere na vědomí 
 

 

 

 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:45 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

Radka Lébrová  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 01. 07. 2020 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2020/38 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2020/39 Program zasedání 

3. 2020/40 Kontrola operativního rozpočtu na 2. pololetí 2020_příprava 

4. 2020/41 Žádost o stanovisko obce, podoba přístupové komunikace_pí. Novotná 

 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Integrovaná autobusová doprava (IDOS)_info 

3. Územní plán Svinařov_vyhodnocení zadání 

4. Žádost o vyjádření obce, veřejné osvětlení přístupové komunikace_pí. Novotná 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


