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konaného dne 26. 02. 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, J. Burle, M. Dvořák, M. Mach, R. Lébrová, P. Thon 
Omluveni: A. Kasák 
Přítomno je 8 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 (05. 02. 2020) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Vyúčtování dotace z rozpočtu obce za rok 2019 - SDH, AFK, ZO ČSŽ 

6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020 - SDH, AFK, ZO ČSŽ 

7. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci na akci: „Rekonstrukce ul. Třebichovická a Příční“ 

8. Realizace přepojení dešťové kanalizace na návsi 

9. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci na akci: „Stavební úpravy a přístavba hasičské 

zbrojnice“ 

10. Cenová nabídka na pořízení herních prvků na dětské hřiště 

11. Odevzdání 1. části ÚP „Průzkumy a rozbory“ 

12. Cenová nabídka na opravu dešťové kanalizace v ul. V Kolonii - havarijní stav – více práce 

13. Usnesení 

 
 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

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

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

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

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva: 0 

 

18:05 – příchod A. Kasák 

 Přítomno je 9 členů. OZ je usnášeníschopné. 
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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 220.761,01 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 4.550.496,16 Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.771.257,17 Kč. Stále platí, že je nastaven 
úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 
 
 

5. SDH, AFK a ZO ČSŽ předložili OZ vyúčtování dotace z rozpočtu obce za rok 2019.  
OZ bere na vědomí 

 
 

6. SDH, AFK, ZO ČSŽ předložili OZ žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020. 
z rozpočtu obce bude poskytnuta jednotlivým spolkům dotace ve výši: 

• SDH                     35.000,-Kč 

• AFK                35.000,-Kč 

• ZO ČSŽ  15.000,-Kč 
Hlasování 9:0 (Schváleno) 
 

 

7. Pan Parolek, jako zpracovatel, předložil OZ cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace 

na akci „Rekonstrukce ul. Třebichovická a Příční“. Nabízená cena je ve výši 52.000,-Kč. 

OZ s nabízenou cenou souhlasí s tím, že projekční práce budou zahájeny v 3. Q 2020. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

8. Pan starosta seznámil OZ s realizací propojení/přepojení dešťové kanalizace v parku na návsi, 

z důvodu zvýšení přítoku vody do nádrže na návsi/. Práce provede firma Aquarius s.r.o., cena za 

provedení byla vyčíslena na 58.000,-Kč  vč. DPH. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

9. Paní Zmatlíková, jako zpracovatel, předložila OZ cenovou nabídku na vypracování projektové 

dokumentace na akci „Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice“. Nabídka je složena z PD včetně 

všech profesních částí, hydrogeologického průzkumu, pasportu stavby a inženýrské činnosti. Nabízená 

cena je ve výši 62.500,-Kč. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

10. Pan Mach předložil OZ dvě cenové nabídky na pořízení herních prvků na dětské hřiště, lanová dráha a 

2x houpadlo na pružině. Nabídka Václav Černý (IČ 71672753) za 181,920,- Kč vč. DPH a Flora servis 
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s.r.o. za 172.849,- Kč vč. DPH plus úprava terénu 20.000,- Kč. Cenové nabídky jsou včetně dopravy, 

montáže a vstupní revize. Ke schválení realizace je navržena nabídka Václav Černý (IČ 71672753). 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

11. Firmou AUA – Agrourbanistický ateliér byla OZ předložena 1. část nového ÚP Svinařov - Průzkumy a 

rozbory. S odevzdáním bude uhrazena tato část ve výši 114.950,- Kč. Následně bude Magistrátem 

města Kladna, jako zpracovatelem, vypracováno zadání nového ÚP, které mimo jiné vychází z výše 

zmiňované části ÚP.  

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

12. Firma Aquarius s.r.o. předložila OZ cenovou nabídku na opravu dešťové kanalizace v ul. V Kolonii. 

V rámci prací na rekonstrukci ulic, bylo po odkrytí svrchní vrstvy komunikace zjištěno, že stávající 

dešťová kanalizace je v havarijním stavu a je nutná její kompletní výměna, to znamená, že budou na 

této akci prováděny více práce , kde je nabízená cena v rozsahu 484.000,-Kč vč. DPH. Z tohoto důvodu 

bude posunut plánovaný konec stavebních prací min. o 14 dní. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:55 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 26. 02. 2020 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2020/16 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2020/17 Program zasedání 

3. 2020/18 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2020 - SDH, AFK, ZO ČSŽ 

4. 2020/19 Cenová nabídka na projektovou dokumentaci na akci: „Rekonstrukce ul. 
Třebichovická a Příční“ 

5. 2020/20 Realizace přepojení dešťové kanalizace na návsi 

6. 2020/21 Cenová nabídka na projektovou dokumentaci na akci: „Stavební úpravy a přístavba   
hasičské zbrojnice“ 

7. 2020/22 Cenová nabídka na pořízení herních prvků na dětské hřiště 

8. 2020/23 Odevzdání 1. části ÚP - Průzkumy a rozbory 

9. 2020/24 Cenová nabídka na opravu dešťové kanalizace v ul. V Kolonii - havarijní stav - 

                     vícepráce 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Vyúčtování dotace z rozpočtu obce za rok 2019 - SDH, AFK, ZO ČSŽ 
 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


