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konaného dne 15. 01. 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, L. Bartková, A. Kasák, M. Dvořák, M. Mach 
Omluveni: J. Burle, P. Thon R. Lébrová 
Přítomno je 6 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 (11. 12. 2019) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Návrh rozpočtu na rok 2020_první čtení 

6. Úprava požární nádrže na návsi 

7. Žádost o odstranění smrku na pozemku p.č. 549/4 k.ú. Svinařov u Kladna_p. Brychta 

8. Informace o rekonstrukci bazénu_p. Arltová 

9. Návrh současného využití ploch a záměrů na provedení změn v území_ÚP 

10. Cenová nabídka na ÚP Svinařov_poletující pořizovatel 

11. Usnesení 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

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

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

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

Hlasování 6:0 (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 145.594,23 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 4.399.480,16 Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.545.074,39 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. Pan Mach předložil OZ návrh rozpočtu, pro rok 2020. OZ byly představeny jednotlivé kapitoly a 
položky rozpočtu. Rozpočet je pro rok 2020 vyrovnaný v částce 7,042.000,-Kč. Návrh rozpočtu bude 
vyvěšen na úřední desce ve lhůtě 15ti dní.  
Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 
6. Vzhledem k tomu, že došlo v noci na 1. 1. 2020 k vypuštění hasičské nádrže na návsi, navrhuje pan 

starosta za této situace přistoupit k vyčištění nádrže. Práce ve věci vyčištění a odvozu usazeného kalu 
byly vyčísleny na cca 30.000 Kč (dále dle situace v místě). Vypuštění nádrže bylo nahlášeno na Policii 
ČR. 
Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

7. Pan Brychta předložil OZ žádost o pokácení vzrostlého smrku na pozemku parc. č. 549/4 k.ú. Svinařov 

u Kladna, jehož je vlastníkem. Strom je nakloněný na ostatní pozemky a na dráty nízkého napětí.  

Pan Burle provede místní šetření. 

OZ bere na vědomí 

 

8. Paní Arltová informovala OZ o rekonstrukci stávajícího bazénu na pozemku parc. č. 210 v k.ú. Svinařov 

u Kladna. Dále informovala OZ o umístění přepravních kontejnerů na komunikaci ul. Družstevní, ve 

spojení s výše zmiňovanou rekonstrukcí. Akce proběhne v měsíci březnu. 

OZ bere na vědomí. 

 

9. Paní M. Staňkovou jako zpracovatelku nového ÚP Svinařov byl OZ předložen návrh současného využití 

ploch a záměrů na provedení změn v území. V předloženém návrhu bylo nalezeno pár nesrovnalostí. 

Ze strany OZ bude požádáno o úpravu. 

OZ bere na vědomí. 

 

10. Ve spojení s probíhajícím zpracováním nového ÚP Svinařov byla obci předložena nabídka p. S. Pítra na 

zastoupení obce z hlediska pořizovatele, jako náhradu za současného pořizovatele, kterým je 

Magistrát města Kladna. Cenová nabídka byla předložena ve výši 50.000 Kč vč. DPH. 

Hlasování 0:6 (Neschváleno) 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:40 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

Pružinec Jaroslav, ověřovatel  dne:                         …………………………………….. 

 

Lenka Bartková, ověřovatel   dne:                          …………………………………….. 

 

Andrej Kasák, ověřovatel dne:                           ……………………………………. 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 15. 01. 2020 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2020/01 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2020/02 Program zasedání 

3. 2020/03 Návrh rozpočtu na rok 2020_první čtení 

4. 2020/04 Úprava požární nádrže na návsi 

5. 2020/05 Cenová nabídka na ÚP Svinařov 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Žádost o odstranění smrku na pozemku p.č. 549/4 k.ú. Svinařov u Kladna_p. Brychta 

3. Informace o rekonstrukci bazénu_p. Arltová 

4. Návrh současného využití ploch a záměrů na provedení změn v území_ÚP 
 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


