
Zápis 
ze zasedání  zastupitelstva  obce  S v i n a ř o v 

konaného dne 25.11.2010 
  
Přítomni: prezenční listina (viz příloha) 
  
Hosté – Ing. Novotný, p. Čermák 
          
                1) Úvod – zahájení 
                2) Autobusové spoje - ČSAD Slaný  
                3) Územní plán – vydání Změny č. 1 
                4) Návrh propojení kanalizace  
                5) Seznámení s financemi obce  
                6) Provoz čističky – Třebichovice 
                7) Platba stočného 
                8) Advent – víkend  
                9) Ostrojení vánočního stromu 
               10) Obecně prospěšné práce 
                11) Studna – Zahradní ulice 
                12) Příspěvek – „Mikulášská nadílka“ 
                13) Zakoupení radlice na sníh 
                14)  Pošta došlá     
                15) Pošta odeslaná 
  
  
Ověřovatelé:  Pružinec Jaroslav, Horová Romana, Šmausová Zlata     
  
Zapisovatelka: Furstová Ilona 
  
K bodu 1) Zahájení provedl starosta. Přivítal všechny přítomné a seznámil s programem. 
Přednesený program schůze OZ byl jednomyslně schválen. 
  
K bodu 2) Zastupitelstvo obce Svinařov  projednalo s panem ing. Novotným, ředitelem ČSAD 
Slaný a dispečerem panem Čermákem návrh  licence na případné rozšíření jízdního řádu  
Svinařov-Slaný a zpět s platností od 1.1.2011.  
Poměr hlasů: 9:0 
     
K bodu 3)   Starosta  informoval zastupitelstvo obce Svinařov o jednání  s panem ing. 
Topinkou -  vydání  Změny č. 1 ÚP Svinařov. Konečné projednání bude dne 15.12.2010  od 
18.00 hodin na veřejné schůzi.   
Poměr hlasů: 9:0 
  
K bodu 4) Starosta informoval zastupitelstvo obce Svinařov o jednání s panem ing. Černým 
ohledně propojení dešťové a splaškové kanalizace  a zastupitelstvo rozhodlo a odsouhlasilo, 
že osloví jinou firmu, která toto dokáže propojit. Další variantou je oslovit Vodoprávní úřad v 
Kladně. 
Poměr hlasů: 9:0 
  
K bodu 5) Předseda finančního výboru ing. Mach seznámil Zastupitelstvo obce Svinařov o 
stavu finančních prostředků obce. 



  
K bodu 6) Starosta seznámil Zastupitelstvo obce Svinařov s dlužnou částkou obci 
Třebichovice za provoz čistírny odpadních vod za rok 2010. 
  
K bodu 7) Zastupitelstvo obce Svinařov projednalo a odsouhlasilo  nutnost řešit otázku 
výběru stočného od obyvatel Svinařova. 
Poměr hlasů: 9:0 
  
K bodu 8) Zastupitelstvo obce Svinařov odsouhlasilo  úkoly na nadcházející adventní víkend. 
  
K bodu 9)  Zastupitelstvo obce Svinařov poděkovalo hasičům za pomoc při osvětlení 
vánočního stromu.  
  
K bodu 10)  Zastupitelstvo obce Svinařov projednalo žádost pana Moidla ohledně 
odpracování veřejně prospěšných hodin a rozhodlo, že žádost bude zamítnuta. 
Poměr hlasů: 9:0  
  
K bodu 11) Zastupitelstvo obce Svinařov bylo seznámeno se stížností – veřejná studna v ulici 
Zahradní a ZO rozhodlo o  vyvolání schůzky zúčastněných stran. 
Poměr hlasů: 9:0  
  
K bodu 12) Zastupitelstvo obce Svinařov  rozhodlo o příspěvku na „Mikulášskou nadílku“ ve 
výši 3.000,-Kč. 
Poměr hlasů: 9:0 
  
K bodu 13) Zastupitelstvo obce Svinařov projednalo a odsouhlasilo zakoupení radlice na sníh. 
Poměr hlasů: 9:0 
  
K bodu 14) Pošta došlá 
  
K bodu 15) Pošta odeslaná 
  
  
Ve Svinařově dne   25.11.2010 
  
  
Zapsala: Furstová Ilona 
  
  
Ověřovatelé zápisu: 
  
  
P r u ž i n e c  Jaroslav                                              ……………………………….. 
    ověřovatel 
  
H o r o v á  Romana                                                   ………………………………… 
     ověřovatel 
  
Š m a u s o v á  Zlata                                                  ………………………………… 
      ověřovatel 



  
  

  
U s n e s e n í 

  
Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 25.11.2010 

  
  
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
  
67/2010 
Návrh  licence na případné rozšíření jízdního řádu  Svinařov-Slaný a zpět s platností od 
1.1.2011.  
  
  
68/2010 
Vydání  Změny č. 1 ÚP Svinařov. Konečné projednání bude dne 15.12.2010  od 18.00 hodin 
na veřejné schůzi.   
  
  
69/2010   
Oslovení jiné firmy, která propojení kanalizačních systémů dokáže. Další variantou je oslovit 
Vodoprávní úřad v Kladně. 
  
  
70/2010 
Nutnost řešit otázku výběru stočného od obyvatel Svinařova. 
  
  
71/2010 
Zamítnutí žádosti pana Moidla ohledně odpracování veřejně prospěšných hodin. 
  
  
72/2010 
Vyvolání schůzky zúčastněných stran – stížnost obecní studna. 
  
  
73/2010 
Příspěvek na „Mikulášskou nadílku“ ve výši 3.000,-Kč. 
  
  
74/2010 
Zakoupení radlice na sníh. 
  
 


