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konaného dne 11.3. 2015 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, P. Thon, M. Dvořák, Z. Šmausová, M. Dušková 
Omluveni: R.Horová 
Nepřítomen: P. Batakov (neomluven) 
Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 

Program: 

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva  
2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (18. 2. 2015) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Odsouhlasení výherních hracích přístrojů v restauraci U Pilařů 
6. Vyřazení pingpongového stolu na dětském hřišti 
7. Nákup ochranné sítě za fotbalovou branku na dětské hřiště 
8. Diskuze občanů 
9. Usnesení 

 
 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, Z. Šmausová, P. Thon 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

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

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:  
bod. č. 5 (18. 2. 2015) – Bylo odesláno rozhodnutí o povolení prováděných prací v rámci akce: 
Zkrácení plynovodní přípojky v pozemku parc. č. 105/6, ve vlastnictví Obce Svinařov. 
bod. č. 7 (18. 2. 2015) – Byl odeslán dopis s informací o zamítnutí změny územního plánu. 

 
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 92.822,89,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce 
ve výši 2.952.131,32,- Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.044.954,21,- Kč. Veškeré platby za ½ 
měsíce března jsou uhrazeny v řádném termínu. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné 
zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 

 Diskuze: 
 p. Majer: Je nějaký dluh obce? Nebo jsou ještě nějaké úvěry nezaplacené? 
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p. Mach: Splácíme úvěr, který je v České spořitelně ještě z doby před rokem 2010 na kanalizaci. Bylo to 
5milionů korun a teď je tam k placení cca 2 900 tisíc, zhruba. Splácíme ho pravidelně splátkami. 

5. OZ projednalo a odsouhlasilo umístění a provoz (VHP) výherních hracích přístrojů v restauraci U 
Pilařů.  
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 Diskuze: 
 p. Ouředník: Můžu se zeptat, proč jste pro? 
 p. starosta: Ano, zdůvodníme Vám to s tím, protože, každá koruna je pro obec dobrá. 

p. Ouředník: No dobře, ale my se k tomu nemusíme vyjadřovat, všude to ruší, ale mi to budeme 
odsouhlasovat? To se mi teda osobně nelíbí. 
p. Kulda: A můžu se zeptat kolik z toho je tedy měsíčně, jako nějaký zisk pro obec? 
p. Mach: přibližně 80 tisíc ročně. 
p. Ouředník: Co to je? To je hodně jo? 
p. Mach: Já se nechci přít o to, jestli je to hodně nebo málo, je to 80 tisíc ročně. 
pí. Vožehová: To je snad každého věc, jestli to tam hází nebo ne.. 
p. Ouředník: Nemyslíte si, že bychom o tom měli rozhodnout i my, ne jenom vy? 
p. Vožeh: To by muselo být referendum ne, které je ve velkých městech? 
p. Ouředník: Já si myslím, že o tom nemáte právo rozhodovat. 
p. Rubešová: Já si myslím, že jste tady pro lidi a v první řadě se musíte ptát lidí, protože jste od nás 
placený a máte pro nás dělat, což se zatím neděje. 
p. Chladová k paní Rubešové: Prosím Vás nechte toho. 
p. Hloušek: Tady funguje tzv. zastupitelská demokracie, čili máme zastupitele, kteří mají právo 
rozhodnout. Je třeba možnost udělat nějaké v podstatě nezávazné referendum, to určitě by možné 
bylo, ale zase vezměte si, kolik nás tady je, 20 z celé obec? To je jako když plivne, s prominutím, já 
jsem třeba také osobně proti, já to chápu, ale respektuji to, že zastupitelé mají právo za nás 
rozhodnout. Já nevím, jestli existuje, nějaký institut referenda, ale ne toho oficiálního, spíš pro Vás, 
aby Vy jste jako zastupitelé měli představu, kolik voličů by bylo proti, je to možná pro Vás nějaké 
vodítko. 
p. starosta: Samozřejmě můžeme na úřadu vypsat dotazovou akci a my budeme respektovat to, že si 
to občané přejí nebo nepřejí. Já nevím kolik z Vás, a ani mě to nezajímá, sází třeba sportku, ale myslím 
si, že je to každého věc, jestli to hází do automatu nebo nehází. 
p. Hloušek: Teď je to spíše taková diskuze na téma, jestli například sem bude chtít přijít nějaký 
podnikatel s nějakou technologií, která je řekněme kontroverzní a může přijít podobná věc na přetřes. 
Já nevím jestli se to tady v obci někdy stalo, já to nepamatuji. 
p. Wollerová: To byla fotovoltajka, že jo? 
p. Hloušek: Já myslím, jestli tady bylo něco jako referendum nebo výzva občanům, která proběhne 
v rozhlase, ve zpravodaji, v něčem. Prostě lidi se vyzvou, aby se vyjádřili. Je to nezávazná informace, 
ale bude zajímavé vidět, co si většina lidí myslí. Protože já nevím jaké jsou náležitosti oficiálního 
závazného referenda, to asi není úplně legrace, to se určitě musí někde nahlašovat… 
p. Mach: Už jsme tento institut využili, protože jsme se ptali občanů na dětské hřiště, na ploty okolo 
hřiště, atd. a dostali jsme nějaké zpětné vazby.  Je fakt, že jsme dostali zpětnou vazbu hrozně malou. 
Mám návrh, abychom v průběhu roku 2015 využili institut neoficiálního zjištění toho, co si občané 
Svinařova myslí o výherních automatech a na základě toho eventuálně připravili  nějaké rozhodnutí 
pro další rok, protože automaty se schvalují každý rok. Ale asi si rozumíme, je otázka, jak bude 
zastupitelstvo rozhodovat, pokud se z 570 voličů, z nichž jich přišlo 330 k volbám, vyjádří svůj názor 
20, 30 nebo 50 lidí, jakým způsobem to uchopit a jak spočítat, jak moc vážný ten názor je. 
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p. Hloušek: Tak to je vždy otázka, ale pokud to dopadne takto konkrétně jak říkáte, tak to prostě 
bohužel lidi nezajímá. 
p. Kulda: Mě přijde, že to je krok zpátky ve společnosti, vždyť ty lidi , který hrajou ty automaty, pak 
tady kradou, mě na té včelnici ukradli hunt  a odnesli to do sběrny. Vím, kdo to byl a co udělají s těma 
prachama, naházejí to tady do automatu a pak tedy obec z toho má 80 tisíc, no.  
pí. Vožehová: A myslíte, že to nahází do automatu tady v místní hospodě? 
p. Kulda: No takhle, když tu ten automat nebude, tak to sem nenahází, tak budou ve Smečně, nebo na 
Kladně. 
pí. Vožehová: Tak budou krást ve Smečně a tam je to v pořádku jo?  
pí. Rubešová: To je problém Smečna, tam mají své zastupitelstvo. 
pí. Vožehová: Jo aha.. 
p.Svoboda: Jestli jsou ty lidi tady odsud, tak budou krást tady... 
p. starosta: jak navrhoval pan Mach, vypíšeme na internet a na obecní úřad, zda s tím souhlasí nebo 
nesouhlasí.  Necháme vytisknou nějaký papír s tím, že jste proti a kdo sem přijde tak to může 
podepsat a budeme vycházet z toho. Souhlasíte, takto? 
pí. Chladová: To je rozumné. 

 
6. Pan starosta informoval OZ a přítomné o pingpongovém stole na dětském hřišti, který je rozbitý a pro 

děti na hřišti nebezpečný. Z tohoto důvodu navrhuje pan starosta odstranění stolu a jeho vyřazení 
z inventáře (evidence) obecního úřadu. Likvidaci stolu navrhuje pan starosta vyhlášením cca týdenní 
nabídky za odvoz, poté bude stůl zlikvidován obecním úřadem.  
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

Úkol: vyřazení z inventury majetku O: M. Mach T: neprodleně 

 
7. Pan starosta informoval OZ a přítomné o obnovení dřívější akce nákupu ochranných sítí za fotbalové 

branky na dětském hřišti. O nákupu sítí bylo jednáno již v minulém roce 2014, kdy byly na OÚ 
předloženy dvě cenové nabídky. Na základě těchto nabídek a předložených cen, byl v minulém roce 
nákup sítí zamítnut. Vzhledem k tomu, že je hřiště plně využívané a stále dochází k překopávání míčů 
na soukromé pozemky kolem hřiště, obnovil pan starosta jednání o nákupu sítí a navrhuje zhodnotit 
znovu dříve předložené nabídky. Pan starosta dále vyzval pana Majera, který přislíbil zajištění jiných 
nabídek k tomu, aby řekl v jakém stadiu je jeho příslib. Pan Majer se bohužel s firmou, se kterou 
jednal, nedohodl, protože se jednalo o zámečnickou firmu, která není schopna dodat sítě jako 
celkovou stavbu se zajištěním její bezpečnosti. Cenové nabídky předložené v roce 2014 jsou od firem 
ČNES dopravní stavby, a.s. ve výši 88tis. s DPH a firmy Sport Club s.r.o. ve výši 90tis s DPH. Pan 
starosta navrhuje zhotovení sítě na jedné straně a to na straně u „Burdů“ a odsouhlasit nabídku firmy 
ČNES dopravní stavby, a.s. jako zhotovitele na akci Ochranná síť za fotbalovou branku na dětském 
hřišti a zároveň upozorňuje na možný nárůst ceny od nabídky, která byla vypracována v minulém 
roce. Případná upravená cena bude nově projednána s OZ. 
Hlasování 5:2 (zdržel se) (Schváleno) 
zdržel se: Z. Šmausová, M. Dušková 
Diskuze:  
p. Ouředník: A co je na to potřeba za razítko? 
p. starosta: Firma, která bude ručit, aby nám to na někoho nespadlo. 
p. Vožeh: To je někdo, kdo se podepíše pod to, když se někomu něco stane. 
p. Wollerová: A my už jsme tam nějaké sítě předtím měli? 
p. starosta: Ne. 
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p. Ouředník: Jenže když na to budou děti lézt a to budou… když to budou provazové sítě, tak to snad 
musí zákonitě jednou spadnout. 
p. starosta: Je to potřeba, když ty míče kluci kopnou do rybníka, tak počkají až jim připlavou, ale třeba 
tady k panu Majerovi ano. 
p. Majer: No ke mně ne, spíš tam u p. Burdy. 
p. starosta: Ano, nebo panu Burdovi, některé děti ani nejdou, že by si zazvonili a přelézají tam plot a 
on tam má psa a může se něco stát. 
p. Hloušek: A nešla by tedy jen jedna? 
p. starosta: Ano, já navrhuji jen jednu. 
p. Hloušek: Pokud je to potřeba, tak mě to za tuhle cenu nepřijde nějak drahé, bude určitě potřeba 
nějaký projekt ….  
sl. Husnajová: Bude potřeba minimálně nějaký nákres. 
p. starosta: Bude potřeba nějaký nákres a výpočet, protože podle toho, co nám vysvětlovala firma 
ČNES, bude potřeba, aby to bylo dobře zabetonované a v dostatečné hloubce. 
p. Majer: Bude to podléhat nějakým revizím, třeba po roce, po dvou? 
sl. Husnajová + p. starosta: Určitě.. 
p. Kroupová: Já se ještě zeptám, bude síť i tam na té straně, jak jsou skluzavky?  
p. starosta: Ne 
p. Kroupová: Tam děti dostávají míčem. 
p. starosta:  Já samozřejmě beru každý názor občana, ale teď se bavíme o záchytné síti na jedné 
straně, jestli uděláme sítě kolem hřiště, tak nás ty sítě vyjdou na půl milionu.  
p. Wollerová: Proboha lidi myslete, je nás tady 600 lidí a budeme mít hřiště za milion korun, my jsme 
se snad úplně zbláznili. 
p. Ouředník: Mě by zajímalo, hrajou si tam děti? 
p. starosta: Ano, to hřiště je stále využité. A dokonce musím pochválit maminky, že tam s nimi chodí a 
že na ně dávají pozor. 
p. Majer: Tam je největší problém soužití velkých a malými. 
p. Egermaier: Já bych se zeptal, není možné ty provazy nahradit drátěnkou? Což je levnější. 
p. starosta: Ta položka za sítě vyjde na 8 000,- 
p. Egermaier: Jak jsou vysoké? 
p. starosta: Do 4m. 
p. Majer: Určitě se k Vám doneslo, tyhle sítě dělali na hřišti na Smečně, jak to tam mají tedy ošetřené, 
tam děti určitě také lezou a musí za to někdo ručit. A dělali si to svépomocí. 
sl. Husnajová: Ano, dělali si to svépomocí, mají obě dvě sítě za 50 tisíc a mluvila jsem s panem 
Vápeníkem, který je členem fotbalistů a mají to zajištěné tak, že se jedná o soukromý pozemek, 
protože je to hřiště. A ve chvíli, kdy jsou tam nějaké děti, jsou to fotbalisti, tak je vždy zaručené, že tam 
s nimi je minimálně jeden dospělý, trenér, což mi tady bohužel zaručit nemůžeme.  
p. Kulda: Kdyby se třeba na to udělal projekt a postupovalo by se podle projektu, řekněme, že by to 
tady dali lidi dohromady nebo dobrovolní hasiči… proč se tedy nepodepíše zastupitelstvo? 
p. starosta: Já ani nikdo ze zastupitelstva se nemůže podepsat pod něco, na co nemá oprávnění. 
p. Kulda: Tak ten projektant, tak by se vzal nějaký stavební dozor, všude na vesnici je plno lidí, kteří 
dělají stavební dozor.  
p. Mach: Stavební dozor kontroluje, jestli byla stavba provedená podle projektu. Nemůže se podepsat 
za zhotovitele nebo projektanta. 
p. Kulda: Vždyť je to stejné, jako když to udělá někdo od ČNESu a pak to tam někdo podepíše. 
p. starosta: Oni na to mají podnikatelské oprávnění a živnostenský list. 
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p. Ouředník: Když si přeci někdo staví barák svépomocí, tak má stavební dozor a ten mu ručí, že to 
postaví tak jak má. Ten stavební dozor za to přeci musí ručit ne? 
p. starosta: Ne, za to odpovídá stavební firma. Stavební dozor nebude souhlasit s tím, že to bude dělat 
někdo, kdo nemá povolení na stavbu. 
p. Vožeh: Normální firma se pod to nepodepíše.  
p. Majer: Můžu se zeptat, teď když tam nejsou sítě a někdo se zraní na hřišti, kdo za to nese 
zodpovědnost? 
p. Vožeh + p. starosta: Rodiče. 
pí. Rubešová: Kdo by nesl zodpovědnost za to, že je tam pořád otevřen ten kryt na tom sloupu? 
p. starosta: Už není, dnes nebo včera ho zadělali. 
 

8. Diskuze s občany 
p. Hartlová: Když tady několikrát zaznělo o té bezpečnosti, co se týče dětí na hřišti  a takhle všude po 
obci, tak bych chtěla upozornit na to, že na cestě pod lesem, když se jde od silnice, ne od hřbitova, 
lemuje lesní pěšinu plot, já tedy nevím, jak se paní nebo lidi, co tam bydlí jmenují, ale ten plot je 
lemovaný ve výšce dětí a pejsků ostnatým drátem se žiletkami. 
p. starosta: Cože? 
p. Konopásková: Ten drát tam je, ale je směrem do zahrady, není tam namotaný, je pouze přivázaný a 
je směrem do zahrady. Děti lezou na plot. 
p. Hartlová: Děti nelezou na plot, já chápu, že je to proto, aby nikdo nelezl přes plot, ale já mám 
chlapečka rok a půl starého, který běhá a občas klopýtne, včera zrovna běžel, klopýtnul a chytil se mi 
o ten plot a málem se pořezal. 
p. Konopásková: Je to dost vysoko. 
p. Hartlová: Není dost vysoko a je to dost nebezpečné. 
p. starosta: Podíváme se tam a připomínky bereme. 
 
p. Wollerová: Jak je nahoře vyřešená horská vpusť? 
p. starosta: Vsakovačkou. 
p. Wollerová: Dvakrát do týdne, je tam tak příšerný zápach, že se tam nedá vůbec vydržet, můžete mi 
říct, čím to vzniklo? Když to do té doby nebylo? 
p. starosta: já nevím, nad Vámi nikdo nebydlí, aby tam pouštěl splašky a na to já Vám nedokážu 
odpovědět, víceméně do té kanalizace teď nemůže vůbec nic mimo dešťové vody. 
p. Wollerová: Ale ta horská vpust, pokud to dobře chápu, měla by být uzavřená, takže by tam ani 
zespodu nic jít nemělo, takže ta voda proteče do horské vpusti a nade mnou se vsákne do té 
vsakovačky? 
p starosta: Ano, tak je to vyřešené. 
p. Wollerová: Tak můžete mi říct, co tam tak příšerně smrdí? Já žádám o odstranění, protože tam 
v bezprostřední blízkosti bydlím. A druhá věc, ten pozemek co mám pronajatý, je tam složené dřevo, 
udržuji ho a sekám. Teď co tam zůstalo, po těch dělnících se sekat nedá, tam jsou rigoly. Takže bych 
byla ráda, kdyby to dali do původního stavu a oseli to trávou.  
p. starosta: Do původního stavu to dají, ale tráva tam nikdy nebyla. 
p. Wollerová: Ale byla. 
p starosta: Vždy tam bylo to, co tam vyrostlo. Samozřejmě se tam podíváme. Nevím, co by tam mělo 
do toho téct.  
p. Wollerová: Já si myslím, že tam prošlo pár lidí i tady odtud a že by mi to potvrdili, že to tam 
příšerně zapáchá. 
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p. starosta: Podíváme se tam a budeme to určitě nějak řešit. Ještě před kolaudací budeme určitě 
požádání o kouřové zkoušky kanalizace a ty odhalí kouřem, kdo tam je v tuto chvílí stále napojený a 
ukáže nám to i tento zápach. 
 
p. Majer: No pokud se podíváte tady u Lébráku co je vyústění kanalizace, tak tam teď je určitě dobře 
vidět, že jsou lidi pořád napojený  se splašky.  
p. starosta:  Byl jsem se tam podívat včera, máte pravdu, překvapilo mě, jak je tohle možné, protože i 
kdyby se teď někdo momentálně napíchl se splašky na černo do splaškové kanalizace, tak to teče do 
splašků. Ale tohle je jasně z dešťovky. Proto jsme se bavili, že budeme muset asi zase pozvat na 
kamerové zkoušky, protože jsou jen dvě místa, odkud to může téct. 
p. Majer: To je problém, že se pozve kamerovka, dá se to na životní prostředí, ale pak se dál nic 
neděje.   
p. starosta: Budou muset konat. 
p. Majer: Hlavně aby reagovalo i to životní prostředí, aby se to netáhlo další rok, než se vyjádří. 
 p. Majer: A nebyla by možná třeba další z etap, kdyby se získaly dotace - položit rouru až tady 
k čističce? 
sl. Husnajová: Myslíte zatrubnit potok?  
p. starosta: Samozřejmě zkusit se to může, ale bude to dost vysoký náklad a museli by toto 
zainvestovat i lesy, protože jsou správci. 
sl. Husnajová: Ale stejně by to vyteklo tam u pana Chládka pod mostem, takže by to bylo vidět vlastně 
o kousek dál. 
p. Majer: ale aby to bylo, že opravdu ti, kteří to nepochopí, dostanou pokuty. 
p. starosta: Ano, v tomto už musíme být tvrdí, protože pokud se udělá kanalizace v celé obci a stejně 
je někdo, kdo to vypouští do dešťové kanalizace, tak musíme být tvrdí nejen my, ale i životní 
prostředí. 
 
p. Kroupová: Jestli byste udělali něco se studní na hřbitově, protože je totálně rozbitá a zadrátovaná a 
myslím si, že tam chodí spousty lidí ze Svinařova. Je prostě rozbitá a do potoka se nedá jít nabrat. 
p. Vacková: Je to dva roky, co jsem Vám tady říkala o žalostným stavu hřbitova, říkala jsem Vám o tom 
potoku. Když tady od obce dělala jiná parta, tak ten potok  byl v naprostém pořádku, teď je jak 
hřbitov, tak potok v žalostném stavu.  
p. Chladová: V letošním roce končí výkup hrobů, plno hrobů je nevykoupených, připravit vyhlášku a 
lidi, aby ty hroby vykupovali.  
p. starosta: U některých hrobů nenajdeme ani majitele, já jsem viděl smlouvy, podepsané v dřívější 
době s tím, že to mají napořád. A my pokud nesežene majitele padlého hrobu, tak na ten hrob 
nesmíme sáhnout. 
p. Chladová: V tuto chvíli jsem platila za hrobové místo, i když jsme měli sepsanou smlouvu na dobu 
trvání hřbitova.  
p. starosta: Zjistíme vyhlášku a smlouvy, které jsou a podle kterého zákona se to řídí a zda je ty 
smlouvy možné zlikvidovat a co s tím, když se nám neozve majitel. 
p. Kroupová: A co s tou studní. 
p. Vacková: A s těma cestama? 
p. starosta: To opravíme, na studnu tam budeme muset pozvat firmu. 
p. Vacková: A co s tím potokem? Pokud tady byl pan Hovorka, Sklenička a pan Šlégr, tak ten potok byl 
v bezvadném stavu, ale teď co jste tady Vy, na to nikdo nesáhne. 
P. Chladová: Prosím Vás nemůžou zasahovat do majetku někoho druhého. 
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p. Dvořák: To už tady bylo za pana Šáry, také jsme to nechali posekat, životní prostředí to vzalo jako 
zásah do vodního toku a dostali jsme za to pokutu, bylo to nějakých 40-50 000,-. 
p. Chladová: Jestli by nešlo napsat na to povodí, aby to oni vyčistili? 
p. starosta: To už jsme udělali a oni se vyjádřili, že pokud tam podáme žádost, aby si to vyčistili, tak že 
momentálně nemají peníze.  
p. Vacková: Já se tedy ještě zeptám, každý kdo tam má zahrádku si svůj kus vyčistí a ty si to dělat 
můžou? 
sl. Husnajová: Ano, ti mají se životním prostředím dohodu o tom, že tam můžou mít přemostění a 
lávky, ale budou se o to starat. 
p. Ouředník: Já o dohodě nevím. 
sl. Husnajová: Tenkrát jak to tam zamrzlo, říkal to pan Hroník. 
p. Ouředník: Mě by zajímalo, jak to má firma Starý a Starý s vypouštěním odpadních vod? Ten potok 
tam poslední dobou strašně smrdí. My jsme tam vlastně první, takže to musí jít tam odtud zezadu. 
p. starosta: My se tam podíváme, ale tahle ta voda je z haldy. 
p. Svobodová: Tam přeci bydlí spousty lidí, kam to tedy vypouští. 
p. starosta: Určitě se tam půjdeme podívat, ale měli by tam mít žumpy. 
 
pí.Frommelová: Já bych se chtěla zeptat k těm žlábkům v ul. Zahradní, které jsou mnohem užší než 
v ul. na Průhoně a tím, že bydlíme ze svahu, tak když začne pršet, tak my, Hruškovi, Hartlovi a 
Naimanovi, jsou vytopení. 
p. starosta: Proč by měli být vytopení? 
p. Frommelová: Kam oni z těch domů budou odvádět tu dešťovku? 
p. starosta: Kam jí odváděli do teď? 
p. Frommelová: No do dešťovky. Takže oni budou tu dešťovou pouštět do splaškové? 
p. starosta: No to ani náhodou! 
p. Frommelová: No moment, Vy dešťovou pouštíte kam? 
p. starosta:  Dešťovou pouštím do kanalizace dešťové, protože bydlím u dešťové kanalizace. Ten, kdo 
nemá připojení na dešťovou kanalizaci si má likvidovat dešťovou vodu na vlastním pozemku. 
pí. Frommelová: Ano, takže Vy máte splaškovou i dešťovou? V podstatě většina obce je napojená na 
obě dvě. Rodiče to pustí z půlky střechy do toho žlábku a paradoxně vytopí mě, já jsem ze spádu. Byl 
tady návrh od pana Batakova udělat pod chodníkem kanalizaci dešťovou, jak to dopadlo? 
p. starosta: Dopadlo to tak, že obec s tím samozřejmě bude souhlasit. Dokonce mi pan Batakov řekl, 
že s panem Šárou, že to budou dělat na vlastní náklady a jestli by byla možnost si to vykopat. Ale 
k tomu, aby to tam vedlo v tom chodníku, potřebují povolení ze Slaného ze stavebního úřadu. 
pí. Frommelová: Takže v podstatě slečna Husnajová by nám to mohla zařídit? 
sl. Husnajová: Já bych Vám to určitě nemohla zařídit. Pokud tam podáte žádost s projektovou 
dokumentací, tak podle toho komu to paní vedoucí přidělí, ten Vám to povolí, pokud to budete mít 
v pořádku.  
pí. Frommelová: Takže my bydlíme špatně? 
sl. Husnajová: Proč?  
pí. Frommelová: Vy v obci máte dešťovou kanalizaci zdarma a my si jí tam budeme platit? 
p. starosta: Ale takhle jsme si to s panem Batakovem a s panem Šárou vysvětlovali. 
pí. Frommelová: Protože Vám to chtěl zjednodušit. 
p. starosta: No a teď to chce zhoršit? V té ulici je dešťová voda už vyřešená. 
pí. Frommelová: Ale jak k tomu přijdou mí rodiče, důchodci, který to taky budou platit? 



     

Zápis z veřejného zasedání  Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 8 z 12 

 

sl. Husnajová: A co budou platit? V té ulici jsou odvodňovací žlábky s připojením na dešťovou 
kanalizaci a pan Batakov přišel s návrhem, že si tam s panem Šárou na vlastní náklady udělají přípojku 
do dešťové kanalizace. Teď to otáčíte úplně do absurdna, nikdo to po vás platit nechce.  
p.Chladová: Tenhle obecní úřad za to nemůže, to je tak zpackaná kanalizace, ale minulým vedením. Vy 
jste začali v dluzích, bez peněz, museli jste vyplatit bývalého starostu, kterému jste to museli splácet. 
My jsme Vám moc vděčni, támhle mladé paní, že po stránce technické tomu rozumí a že jste to po 
stránce finanční spravili a dostali jste nás z toho, jinak jsme kanalizaci neměli. Moc Vám děkuji, že 
v pár lidech jste nás z toho vytáhli a že tu kanalizaci máme. A nemůžu chtít, že já to mám, ale ať to 
nemá soused. 
 
p. Valta: Vy jste rozeslali smlouvy lidem v ulici Zahradní na podepsání, že se připojí do splaškové 
kanalizace, až bude zkolaudovaná. Chci se jen zeptat, bydlí tam moje maminka a chtěl bych vědět, 
kam se má připojit potom? Protože tam nikde, žádná přípojka není.  
p. starosta: Byla maminka připojená dešťovou? 
p. Valta: Kdepak, maminka s Vámi dokonce mluvila. 
p. starosta: Ano, maminka se mnou mluvila a já jsem řekl, že to budeme řešit po kolaudaci …. 
p. Valta: Tam by neměli být žádné přípojky, to jsou černé přípojky. 
p. starosta: Jak to že ne? Oni byli připojeni dešťovkou. 
p. Valta: Dešťovkou jsme tam napojení nebyli, jen odpadem, A je to rok zpátky, co se to muselo 
předělat, protože se dělali kamery. Teď by se maminka potřebovala připojit zpátky, ale máma nemá 
žádnou přípojku a chcete po ní aby podepsala smlouvu. 
p. starosta: Tuhle smlouvu, musí mít podepsanou každý. Smlouva je podklad pro životní prostředí, 
Vaší mamince jsem řekl, že po kolaudaci budeme řešit přípojky, tam kde nejsou.  
p.Valta: A v jakém tak asi termínu po kolaudaci? 
p. starosta: Až proběhne kolaudace, buď si to uděláte na vlastní náklady a nebudete platit 7 000,- 
nebo to bude dělat obec a zaplatíte je. 
 
p. Kejkrt: Já se chci zeptat, na rybník Lébrák, vysychá a až vyschne, bude to tam smrdět, proč se 
nevybagruje to připojení, to už se bagrovalo, to muselo být legálně povolený. 
p. starosta: Ne, to nebylo legálně povolený. 
p. Kejkrt: Tak tam pošlete chlapy, ať to tam vyčistí. Teď tam někdo hodil pytel cementu, aby do 
Lébráku nic neteklo. Ta voda by klidně mohla téct všechna přes Lébrák, proč tam nemůže téct, 
alespoň čtvrtina vody? 
p. starosta: Ano, to je samozřejmě dobrá otázka, proč to tam někdo hází. Já vím, že loni jsme se o tom 
bavili, protože paní Konopásková za mnou chodila každý týden, že je tam beton apod.  
p. Kejkrt: Mohla by se tam udělat nějaká zábrana, tak aby tekla část do Lébráku. A je nutné to tam 
pročistit, tak tam pošlete ty chlapy.  
p. starosta: Ty tam pošlu, teď to prořezávají kolem, tak jim řeknu, aby to i pročistili. 
 
pí. Kroupová: Jestli uděláte něco tady s  pejsky ve Svinařově? Myslím ty, co jdou se svým páníčkem 
nebo paničkou a klidně zvednou nohu na rohu a jdou dál. 
p. starosta: Ty se ptáš špatně, ty myslíš, co uděláte s majiteli pejsků, ne s pejskama.  
p. starosta: Můžu požádat občany, aby pokud tyhle lidi vidí, tak je upozornili. 
pí. Kroupová: A to by nešlo udělat místo, kde by ty sáčky byly opravdu pověšený? 
p. starosta: Samozřejmě to se udělat může, to máš pravdu. U jednoho koše je to málo a muselo by se 
to udělat u více košů.  
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p. Doxanský: Já se chci zeptat, jestli jste nějak řešili místní obchod. To co se tam schází za lidi. Protože 
aby mi přišel domu kluk s brekem, že se tam perou feťáci… 
p. starosta: Ke krámu jsem dostal dnes zprávu, že po jednání s Jednotou a s paní Krausovou se pivo 
v krámu chladit ani otevírat nebude, počínaje dneškem.  
pí. Vožehová: Já Vám za to opravdu děkuji, protože dneska tam byl opravdu snad jen jeden člověk a to 
je bezvadný. 
 
p. Majer: Jak dlouho je ještě ulice Za Křenovkou v záruce? 
sl. Husnajová: Do května 2015. 
 
P. Majer: Pořádalo se tady závěrem minulého týdne MDŽ, ať to dělali opoziční nebo neopoziční 
zastupitelé myslím si, že se ten den vydařil a myslím si, že by stálo za to poděkovat těm, kteří to 
pořádali, protože to bylo docela na úrovni. A jenom je škoda, že někdo z Vás oficiálně tam nebyl, aby 
těm ženským popřál k MDŽ. 
p. starosta: Svátek MDŽ měl být pořádaný obecním úřadem a nakonec si ho pořádala jedna strana. A 
já nechci, aby se přes Zpravodaj vedla propagační nebo volební kampaň. Nevystupuje tam ani naše 
strana, ani strana p. Dvořáka a nebude tam vystupovat ani třetí strana. My jsme byli zvoleni a já beru 
zastupitelstvo a obecní úřad jako celek a nebudu tedy mluvit za stranu. MDŽ mělo být pořádáno 
obecním úřadem, nebudete se zlobit, když řeknu, že jste si to zvolili jinak.. 
p. Majer: Počkejte vy říkáte „zvolili“, jsou věci, kdy jste přehlasovali, tak si myslím, že jste mohli 
přehlasovat i tohle. 
p. starosta + sl. Husnajová: My jsme nikoho nepřehlasovali….  
pí. Wollerová: A proč jste to nepořádali vy? 
p. starosta: Protože MDŽ měla pořádat paní Dušková s paní Šmausovou za obecní úřad, ty si to vzaly  
pod sebe a potom se to beze slova pořádalo ve Ville a pořádala si to strana sama. K paní Duškové a 
Šmausové“: Jestli se k tomu chcete vyjádřit, tak klidně můžete? 
pí. Chladová: Dejte nám s tou dvojkolejností pokoj, my jsme si své zastupitele zvolili a chceme, aby to 
fungovalo. Když to chtějí dělat jinak, tak ať se tam podepíšou, že paní Dušková s paní Šmausovou 
dělají MDŽ za sebe. Ale my uznáváme lidi zvolené, nemusí se to každému líbit. 
p. starosta: Já mluvím vždy za obecní úřad a nemluvím nikdy za žádnou stranu. 
pí. Rubešová: Jak to asi na voliče působí, když každý má svého zastupitele. Já třeba nesouhlasím 
s Vámi, ale souhlasím s panem Batakovem a teď se dočtu, co vy tam o něm píšete. Špinavé prádlo se 
má prát doma, když se nedohodnete mezi sebou, jak to vypadá?  
p. starosta: Když tedy uvádíte pana Batakova, řekl vám pan Batakov, jakými neslušnými slovy nás 
nazval? 
pí. Rubešová: Každý může mít svůj názor, máme demokracii….  
p. starosta: Názor ano, ale ve vší slušnosti.  
pí. Rubešová:V minulém zastupitelstvu jste se zbavili třech, kteří s Vámi nemohli spolupracovat. 
pí. Vožehová: To snad bylo na nich, že odešli.. 
p. starosta: Nevím dodnes proč odešli, protože nám to nikdo z nich neřekl. 
 
pí. Chladová: Já bych Vám jen chtěla říct, že chci dostávat jen jeden Zpravodaj, který vydává obec a o 
druhý nestojím. 
 
p. Voigt: Jaký máte plán v obci, tady v tom papíru (Ozvěny strany „Občané za Svinařov“) je napsáno, 
že jste bez plánu. 
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p. Mach: I já jsem se tam dočetl, že plán obnovy nemáme a když už si to tady budeme říkat, tak hezky 
černobíle. Plán obnovy a rozvoje obce Svinařov byl prokazatelně projednán a schválen 
zastupitelstvem v roce 2012 a od té doby byl 2x revidován, je vyvěšen na internetu a pracovalo se 
podle něj několik let. Teď probíhá nová aktualizace pro nové zastupitelstvo na nové volební období. 
Takže Plán obnovy a rozvoje máme, pracujeme na jeho aktualizaci a budeme ho mít do konce dubna 
projednaný. Do konce května projednáme priority a budeme podle něj pracovat. Navíc s Asistenčním 
centrem, se kterým máme dohodu o spolupráci, budeme sledovat dotační tituly, abychom si dokázali 
sáhnout i na nějaké dotace. 
p. Voigt: Takže tady lhali? 
p. Mach: Nechci spekulovat o tom, co je nepravda a co je lež. 
p. Hloušek: O tomhle já vím a samozřejmě jsem z těch, kdo se podíleli na tom, co máte v ruce. Takže 
já, a to se v tom případě omlouvám, jsem nevěděl, že došlo k nějakému schválení, ale ke mně se 
žádná zpětná vazba nedostala a nebylo řečeno „my máme teď prioritu kanalizaci atd.“  Je dobře, že 
tedy sbíráte podněty, jak říkal pan Mach, to je skvělé. 
pí. Voigtová: Já radši budu chodit v blátě a zvednu ruku proto, aby Vám udělali kanalizaci, ale na 
všechno nejsou peníze.  
 
p. starosta: Tady všichni mluvíme o dotacích, ale já už jsem to tady vysvětloval několikrát. Dotace 
třeba 3 nebo 4 miliony musí uhradit obec a až když je to hotové a projde to kolaudací, tak dostaneme 
ty dotační peníze. My si nemůžeme vyskakovat, pokud jsou tady na účtu 3 miliony, abychom dělali 
akci za 5 milionu, když na ní nemáme. Dotace samozřejmě ano, ale i tak platí, že jen když na to máme. 
 
pí. Voigtová: A ty druhé nesmyslné noviny (Ozvěny strany „Občané za Svinařov“) nám nedávejte do 
schránky, je půl občanů, kteří to nechtějí. Ti, kteří to chtějí, tak ať si to tam napíší.  
 
 

Pošta došlá:  
Žádost o povolení společností PRAGUE BOWL a.s., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, k provozování VHP dle §2 
písm e.) zákona č.202/199 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů) viz bod. č. 6 
  
Pošta odeslaná:  

• MUDr. Sirotek – rozhodnutí  

• Manželé Michlovi – zamítnutí změny územního plánu 
 

Info:  
 

• Pan starosta informoval OZ a přítomné o podání žádosti o kolaudační souhlas na Magistrát města 
Kladna, vodoprávní úřad a odbor dopravy v rámci kanalizace v ul. Na Průhoně a Zahradní. V současné 
chvíli obec čeká na Výzvu ke kontrolní prohlídce, která bude svolána v rámci výše uvedené kolaudace.  

• Pan starosta dále informoval OZ a přítomné o jednání s projektantem Ing. R. Kaemarem o možnosti 
řešení dodělání kanalizace v ul. Pod Kozincem a Smečenská. Vzhledem k tomu, že silnice v těchto 
ulicích je velice úzká a podzemní sítě jsou v ní uspořádány tak, že není možné uložení dalšího potrubí. 
Projektant navrhuje stejné řešení jako v ul. Na Průhoně a Zahradní. Po zvážení situace a s konkrétním 
řešením bude osloven Magistrát města Kladna, vodoprávní úřad. 
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Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:53 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

Šmausová Zlata   dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Thon Petr                 dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 11.3.2015 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2015/12 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2015/13 Program zasedání 

3. 2015/14 Odsouhlasení výherních hracích přístrojů v restauraci u Pilařů 

4. 2015/15 Vyřazení pingpongového stolu na dětském hřišti 

5. 2015/16 Nákup ochranné sítě za fotbalovou branku na dětské hřiště 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Stav finančních prostředků na účtu 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


