
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 27.7.2011 v 

18:00 hod., v zasedací místnosti  OÚ Svinařov 

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

Program zasedání: 

1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti 

2. Zvolení zapisovatele  a  ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Finance OÚ - Info 

5. Likvidace fotovoltaické el. - vrácení do původní stavu 

6. Svazek obcí  

7. Došlá a odeslaná pošta 

             Odeslaná pošta                       

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: Marie Suchopárková, Miroslav Mach 

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

Zápis : Romana Horová 

             Hlasování 7:0 

3. Z předchozího zápisu: Souhlas s poražením borovice.  Na základě šetření   na místě určeném - 

parc.č. 1163/1 paní Zlatou Šmausovou /ŽP/ bylo p.Kochanovi povoleno porazit vzrostlou 

borovici, neboť svým náklonem ohrožuje své okolí. Dále bylo doporučeno pozvat na poražení 

stromu odbornou firmu. Pokud dojde k poražení svépomocí, tak na vlastní nebezpečí. 

            OZ bere na vědomí          

4. Pan starosta seznámil OZ se stavem obecních finančních prostředků. Dále pan starosta 

připomněl úsporný program, který byl nastaven z důvodu úspor obecních finančních 

prostředků.  Úsporný program musí být i nadále striktně dodržován. 

             OZ bere na vědomí             



5. Pan starosta seznámil OZ s likvidací oplocení pozemku firmou Diamatis s.r.o. na místě 

neuskutečněné fotovoltaické elektrárny. Na základě dohody bylo část oplocení použito na 

oplocení místního fotbalového hřiště. Dále firma nabídla občanům Svinařova odprodej 

veškerého materiálu z oplocení za 50% z původní ceny. Štěrk  bude použit na úpravu povrchu 

komunikace v ul. Za Křenovkou. 

              OZ bere na vědomí       

6.  Pan starosta seznámil OZ s tím, že dne 12.7.2011 byl proveden Krajským úřadem 

Středočeského kraje zápis do registru svazků pod číslem registrace 316/2011//KL pro Svazek 

obcí TSH, se sídlem Obecní úřad Třebichovice, Třebichovice 89, 273 06 Libušín. Na ČSÚ byla 

podána žádost o IČ. Následně se bude žádat o povolení k provozování kanalizace a ČOV opět 

u KÚ Středočeského kraje . 

             OZ bere na vědomí        

       7. Došlá a odeslaná pošta   

 Pošta odeslaná: 

− Žádost na Magistrát města Kladna ŽP o místní šetření - Libušínský potok v prostoru za 

Lébrákem 

− Dopis manželům Kochanovým – Souhlas s poražením nebezpečně nakloněného vzrostlého 

stromu. 

Pošta došlá: 

− Žádost p. M.Hlouška o koupi části obecního pozemku, který přímo sousedí s jeho pozemkem 

-  prošetří: Jana Hustajová/ Stavební výbor/ 

− Žádost ing. Renaty Wollerové o koupi pozemku parc. č. 500/7 o výměře 675m2, který mají v 

současné době v pronájmu dle Smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 30.1.2002 včetně 

jednoho dodatku. Jedná se o pozemek, který není stavebním pozemkem a sousedí s 

pozemkem manželů Wollerových parc.č. 500/8. Na horní hranici tohoto pozemku je uložen 

el.kabel vedoucí do trafostanice a je zde rozvodnými závody stanoveno ochranné pásmo.   

Bude předmětem jednání na příštím zastupitelstvu.  

- Stížnost místních občanů na konzumaci alkoholických nápojů před místním obchodem 

Jednota Kladno a následné neustálé vysedávání některých spoluobčanů spojené s konzumací 

alkoholu. OZ vyzve zástupce Jednoty Kladno k jednání ohledně konzumace alkoholu před 

prodejnou. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích bude řešen 

místní obecní vyhláškou.      

OZ bere na vědomí 

 

 



        Usnesení:        - Schválení programu 

                                 - Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pružinec,Zlata Šmausová, Jana   

                                    Husnajová 

                                - Žádost o odprodej pozemku manželům Wollerovým 

                                  

                                 

      OZ bere na vědomí: 

                                 - Seznámení s obecními financemi 

                                 - Likvidace oplocení fotovoltaické el. firmou Diamatis 

                                 - Registrace svazku obcí TSH k provozování ČOV 

                                - Stížnost občanů na konzumaci alkoholu před prodejnou Jednoty 

 

Zapsala: Romana Horová 

 

Ověřovatelé zápisu: 

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

Ověřovatel 

 

Š m a u s o v á  Zlata                                                 ……………………………………. 

Ověřovatel 

 

H u s na j o v á  Jana                                                 …………………………………….. 

ověřovatel 

 


