
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 8.6.2011 v 18:00 hod. 

Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu. 

Program zasedání: 

1. Uvítání členů zastupitelstva  

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Finance OÚ – Schválení závěrečného účtu hospodaření obce 

5. Stížnost – napadení psem 

6. Dětský den – zajištění 

7. Došlá a odeslaná pošta 

- Pošta odeslaná:  

Dopis panu Šárovi ohledně vyplacení odměny formou rozdělení finančních částek na 6 

měsíců. 

-Pošta došlá: 

 Žádost  o vyjádření k elektro přípojce 

 Žádost o koupi pozemku p.č.486/2 

 Žádost o udělení licence 

 Žádost o poražení borovice na pozemku p.č. 1163/1 

 Povolení ke kácení 4 ks ztrouchnivělých vrb 

8. Diskuze 

9. Usnesení 

1. Pan starosta obce přivítal všechny členy OZ. Přítomno je 7 členů. OZ je  usnášeníschopné. 

Pan starosta přednesl výše uvedený program veřejné schůze. Program schůze byl 

jednohlasně přijat. 

             Hlasování 7:0 

            Omluveni:  Miroslav Mach, Zlata Šmausová  

                    

2. OZ odsouhlasilo ověřovatele zápisu : Jaroslav Pružinec, Jaroslav Fučík, Jana Husnajová 

             Hlasování 7:0 



3. Z předchozího zasedání zastupitelstva: Prošetření stížnosti pana Hrozného ohledně 

neposečené zahrady, která sousedí s jeho pozemkem. Paní Šmausová ( ŽP ) provedla šetření 

na místě a zjistila, že majitelé pozemku v ul. Družstevní čp. 207 na uvedené adrese nebydlí, 

pozemek je navštěvován velmi zřídka a kontakt na majitele pozemku se nepodařilo zjistit. 

Majitel pozemku bude obeslán dopisem. 

            OZ bere na vědomí          

4. Pan starosta seznámil OZ s finančními prostředky obce a OZ informoval o výsledku 

hospodaření obce za rok 2010. Zastupitelstvo obce Svinařov projednalo a schválilo závěrečný 

účet hospodaření obce Svinařov za rok 2010. 

            Hlasování 7:0 

5.  OZ projednalo ústní stížnost ohledně volně pobíhajícího a útočícího psa.  Volně pobíhající 

pes zaútočil na obyvatelku Svinařova. Jelikož útočící pes nebyl vyfotografován, není možné 

určit a kontaktovat majitele. Dále OZ odsouhlasilo dle OZV ze dne 27.12.2007  za volné 

pobíhání psů udělit majiteli pokutu.             

     Hlasování 7:0 

6. Kulturní výbor seznámil OZ se zajištěním „ Dětského dne“. OZ schválilo příspěvek ve výši 

5.000,- Kč. Příspěvek na akci byl zapracován do fondu kultury v řádném obecním rozpočtu. 

Kulturní výbor OÚ Svinařov přednesl OZ přehled čerpání finančních prostředků za období  

I.- V. 2011 na kulturní akce. Díky sponzorským darům a snaze nakupovat občerstvení k 

jednotlivým soutěžím za co nejnižší ceny, vznikl oproti původnímu plánu Kulturnímu výboru 

finanční přebytek ve výši 5.479,-Kč. Paní Dušková a paní Suchopárková (Kulturní výbor) 

požádaly o převedení ušetřené částky na další případné akce.  

 Hlasování 5:0 / členky kulturního výboru se zdržely hlasování/ 

  OZ bere na vědomí 

7. Došlá a odeslaná pošta   

 Pošta odeslaná: 

Pan starosta seznámil OZ s dopisem panu Šárovi ohledně vyplacení odměny při skončení 

funkčního období a to v měsíčních částkách 14.923,- Kč po dobu šesti měsíců. Tato odměna 

panu Šárovi dle zákona o obcích náleží po skončení funkčního období. 

           OZ bere na vědomí 

Došlá  pošta 

OZ projednalo a chválilo „Žádost“ pana Vladimíra Marvana ohledně vlastního připojení 

odběrného zařízení k distribuční soustavě firmou ČEZ. 

            Hlasování 7:0 

 



 OZ zamítlo prodej pozemku paní Olze Hučíkové pč. 486/2. Tento pozemek je obecní a 

součástí tohoto pozemku je protékající potok – ochranné pásmo 

Hlasování 7:0 

OZ schválilo žádost dopravce ČSAD Slaný a.s. Lacinova 1366, Slaný o udělení licence k 

provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy na lince 220078 Slaný-Smečno-

Praha . 

Hlasování 7:0 

- OZ projednalo žádost paní Kochanové o souhlas k poražení vzrostlé borovice, z důvodu 

ohrožení okolí na  pozemku p.č. 1163/1. 

- Bude provedeno místní šetření paní Šmausovou ( ŽP ) - je třeba zjistit majitele pozemku, 

na kterém se borovice nachází. 

- OZ bylo panem starostou seznámeno s vyjádřením Odboru životního prostředí 

Magistrátu města Kladna k žádosti o možnosti pokácet 4ks ztrouchnivělých vrb na břehu 

Libušínského potoka v obci Svinařov pč. 403/7 ze dne 10.3.2011. K pokácení výše 

uvedených dřevin nemá odbor životního prostředí námitky. Odstraněním torz vrb 

nedojde ke snížení ekologicko – stabilizační funkce významných krajinných prvků „vodní 

tok“ a „údolní niva“. Kácení je možné provézt v době vegetačního klidu. 

OZ bere na vědomí 

8.   Diskuze: 

− Pan Starosta seznámil OZ se zamítavým stanoviskem MV ČR odbor registrace ohledně 

Sdružení T-S-H novely zákona č. 83/1990 Sb.  o sdružování občanů a to na provozování 

kanalizace a ČOV. 

OZ bere na vědomí 

− Pan starosta seznámil OZ s návštěvou z Magistrátu města Kladna-odbor dopravy 

ohledně dopravního značení v obci.  

− Pan starosta poděkoval panu Fučíkovi za pomoc při opravě obecního veřejného 

osvětlení. 

− Jana Husnajová požádala OZ o přešetření neoprávněného zásahu do vodního toku / 

Libušínského potoka/. V korytě potoka se nachází neschválené stavidlo. V důsledku prudkých 

dešťů v minulých dnech byl vyplaven sousední pozemek pana Husnaje. Bude provedeno 

místní šetření (ŽP a PK). Je třeba zjistit majitele stavidla v korytě potoka a zajistit jeho 

odstranění. Dále bylo Janou Husnajovou uvedeno, že potok je nezákonně přehrazen 

soukromým plotem, který musí být přemístěn na hranici pozemku. 

− Paní Suchopárková oslovila PK a ŽP o prošetření nelegální skládky  mezi obcemi 

Svinařov a Smečno v lokalitě „Nad Kutálkou“. 



− OZ povolilo hudební produkci na akci Dětský den, dne 11.6.2011 v době od 14 – 17h. 

      Hlasování 7:O 

Usnesení:        - Schválení programu 

                        - Ověřovatele zápisu: J.Pružinec, Jaroslav Fučík, Jana Husnajová 

                        - Schválení závěrečného účtu hospodaření obce 

                        - Odsouhlasení pokuty majitelům volně pobíhajících psů 

                        - Schválení žádosti k el. přípojce pana Marvana 

                        - Zamítnutí prodeje obecního pozemku paní Hučíkové 

                        - Odsouhlasení udělení licence ČSAD Slaný a.s.   

                        - Odsouhlasení převedení ušetřené finanční částky kulturnímu výboru 

  - Povolení hudební produkce 

OZ bere na vědomí: 

- Z předchozího zápisu: šetření stížnosti pana Hrozného ohledně sousední zahrady 

- Finanční příspěvek na Dětský den 

- Povolení pokácení 4ks ztrouchnivělých vrb 

- Místní šetření k poražení borovice 

- Dopravní značení v obci 

- Zamítnutí MV ČR k registraci Sdružení T-S-H 

- Dopis panu Šárovi  

Zapsala: Romana Horová 

 

Ověřovatelé zápisu: 

P r u ž i n e c  Jaroslav                                        ………………………………. 

Ověřovatel 

F u č í k Jaroslav                                                   ……………………………… 

Ověřovatel 

H u s n a j o v á  Jana                                          …………………………….., 

Ověřovatel  



U s n e s e n í 

 

Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 8.6.2011 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

38/2011   (bod 4)  

Zastupitelstvo obce Svinařov projednalo a schválilo závěrečný účet hospodaření obce Svinařov za rok 

2010. 

39/2011     (bod  5) 

Zastupitelstvo obce Svinařov odsouhlasilo dle OZV ze dne 27.12.2007  za volné pobíhání psů udělit 

majiteli pokutu.       

40/2011  ( došlá pošta)        

 „Žádost“ pana Vladimíra Marvana ohledně   vlastního připojení odběrného zařízení k distribuční 

soustavě firmou ČEZ. 

41/2011   (došlá pošta) 

OZ zamítlo prodej pozemku paní Olze Hučíkové pč. 486/2. Tento pozemek je obecní a součástí tohoto 

pozemku je protékající potok – ochranné pásmo. 

42/2011  (došlá pošta) 

Žádost dopravce ČSAD Slaný a.s. Lacinova 1366, Slaný o udělení licence k provozování veřejné 

osobní linkové vnitrostátní dopravy na lince 220078 Slaný-Smečno-Praha . 

43/2011  (bod 6) 

Převedení ušetřených financí  kulturního výboru na další případné akce.  

44/2011    

Hudební produkci na akci Dětský den, dne 11.6.2011 a to v době od 14:00 – 17:00.         

 

 

 

 


