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konaného dne 20. 05. 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, A. Kasák 
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 (05. 02. 2020) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Kontrola operativního rozpočtu za rok 2019 

6. Vyhodnocení AUDITU za rok 2019 

7. Územní plán Svinařov_Návrh zadání ÚP Svinařov_veřejná vyhláška 

8. Gratulace seniorům 

9. Žádost o připojení ke splaškové kanalizaci_p. Aulický 

10. Žádost na prominutí části nájemného_p. Machačková 

11. Žádost o poskytnutí příspěvku_AFK Svinařov 

12. Usnesení 

 
 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné a upozornil, že dle Vládního nařízení je povinnost mít 

roušky a mezi sebou odstup.  

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 83.374,38 Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 1.583.358,95 Kč. Celkem obec disponuje částkou 1.666.733,33 Kč. Stále platí, že je nastaven 
úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
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OZ bere na vědomí 
 

5. Pan Mach seznámil OZ s výsledky kontroly operativního rozpočtu obce za rok 2019. Obec přeplnila 
příjmy o 2.442.791,- Kč a ušetřila na výdajích 1.500.476,- Kč. Celkový výsledek obce za rok 2019 byl + 
3.943.267,- Kč. Jedná se o nejlepší výsledek za posledních 5 let. Trend příjmů je rostoucí a v 
provozních výdajích se daří šetřit. Ušetřené prostředky jsou investovány do vybavení obce. Vzhledem 
k tomu, že v současnosti nelze předpovědět propad příjmů v souvislosti s COVID-19 a obec uvolnila 
prostředky na pomoc v nouzovém stavu, je nutné sledovat zejména výdaje. 
OZ bere na vědomí 

 
 

6. Pan starosta seznámil OZ s výsledkem finančního auditu za rok 2019. Finanční audit Obce Svinařov za 
rok 2019 byl vyhodnocen bez připomínek. 
OZ bere na vědomí 

 
 

7. Jana Husnajová seznámila OZ s Návrhem zadání nového ÚP Svinařov. Návrh zadání byl formou 
veřejné vyhlášky od 14. 5. 2020 do 15. 6. 2020 vyvěšen na úředních deskách OÚ Svinařov. Do návrhu 
je možné nahlédnout v úředních hodinách na OÚ případně na Mm Kladna, odboru územního 
plánování. Připomínky k návrhu je nutné zasílat na příslušnou adresu Mm Kladna, uvedenou na 
veřejné vyhlášce. 
OZ bere na vědomí 
 

 

8. Vzhledem k epidemiologické situaci Covid-19, nebylo možné provádět gratulace našim seniorům dle 

předešlých zvyklostí. Kulturní komise v rámci nadcházejícího rozvolňování navrhuje obnovení 

gratulací s platností od 25. 5. 2020. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

9. Pan Aulický předložil OZ žádost o napojení pozemku parc. č. 133/2 k.ú. Svinařov u Kladna na veřejnou 

splaškovou kanalizaci. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

10. Paní Machačková (Ranč Mallwen) předložila OZ žádost o prominutí části nájemného a to vzhledem k 

probíhajícímu Covid – 19, který jí omezil v podnikání. Prominuta bude polovina nájemného, ve výši 

31.447 Kč. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 
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11. AFK Svinařov v zastoupení pana V. Kalouse a M. Bučka, předložili OZ žádost o zaplacení potřebných 

úprav na fotbalovém hřišti. Jedná se o opravu střechy, úpravu kabin a sprch a dále zakoupení nových 

dresů. Předpokládána částka za výše zmiňované je 115.000,- vč. DPH. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

 

 

INFO:  

 

• V minulých dnech (12. 5. 2020) proběhla kolaudace ulic Za Villou a V Kolonii. Kolaudace byla 

uznána bez výhrad. 

• Na dětském hřišti byly instalovány nové herní prvky (2x pružinové houpadlo a lanovka). Na 

prvky byla provedena revize. 

• Obci byl, soukromou osobou, v rámci Covid-19 věnován sponzorský dar ve výši 25.000 Kč. 

• Byla zakoupena dezinfekce pro naše starší občany. 

• Poděkování panu Bohuslávkovi a panu Elicarovi za rozvoz dezinfekce pro občany starší 65 let 

žijících v naší obci. 

 

 

 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:45 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 20. 05. 2020 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2020/25     Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2020/26     Program zasedání 

3. 2020/27    Gratulace seniorům 

4. 2020/28    Žádost o připojení ke splaškové kanalizaci_p. Aulický 

5. 2020/29    Žádost o prominutí části nájemného_paní Machačková 

6. 2020/30    Žádost o poskytnutí příspěvku_AFK Svinařov 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Kontrola operativního rozpočtu za rok 2019 

3. Vyhodnocení AUDITU za rok 2019 

4. Územní plán Svinařov_Návrh zadání ÚP Svinařov_veřejná vyhláška 
 

 
 
 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 

 


