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konaného dne 26.9.2011 v 18:00hod., na OÚ Svinařov 

(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) 

Program zasedání: 

1. Uvítání členů zastupitelstva  

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení 

4. Finance OÚ – info p. Mach 

5. Rozpočet 2012 

6. Žádost o poražení stromu v Osadě C u hřbitova 

7. Návrh finanční spoluúčasti na změně ÚP p. Šedivý a p. Erdinger 

8. Došlá a odeslaná pošta 

9. Diskuze 

10. 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: p. M. Dušková, J. Fučík    

 

2. OZ odsouhlasilo ověřovatele zápisu : J. Pružinec, Z.  Šmausová, J. Husnajová,     

 

Zápis : Romana Horová 

 

Hlasování 7 :0 

 

3. Kontrola usnesení: Předložení plánu práce za I. pololetí a předložení plánu práce na II. pololetí 

2011 odevzdaly výbory: finanční, kulturní a stavební. Částečně odevzdaly výbory životní 
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prostředí a pořádkový, plán práce ale u obou výborů chybí. Plán práce neodevzdal výbor pro 

sport a mládež a infrastrukturu. 

 

OZ bere na vědomí 

 

4. Pan Mach seznámil OZ se stavem obecních finančních prostředků. Dále pan Mach 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. Předsedové výborů projednají s předsedou finančního výboru jednotlivé položky z rozpočtu na 

rok 2012. 

 

OZ bere na vědomí 

 

6. Pan starosta seznámil OZ se žádostí paní Marie Půtové z osady C, ul. Hlavní, zahradní chatka č. 

60 u hřbitova, ohledně povolení k poražení náletového listnatého stromu v době vegetačního 

klidu. Větve stromu ohrožují výše zmíněnou chatku. Paní Zlata Šmausová/výbor ŽP/ provede 

místní šetření a OZ seznámí s výsledkem. 

 

OZ bere na vědomí 

 

7. OZ projednalo finanční spoluúčast p. Erdingera a p. Šedivého na dodatku č.1 ÚP. Oběma 

jmenovaným bude zaslána výzva o zaplacení částky 28.000,- Kč. Což je  polovina částky pro 

každého z třetinového podílu, který byl za dodatek č.1 ÚP zaplacen obcí Svinařov. 

 

Hlasování 7:0 

 

8. Došlá a odeslaná pošta   

 

Pošta došlá: není 

 

Pošta odeslaná: 

- Oznámení Magistrátu města Kladna odboru Životního prostředí /ing. Kohlíčková/ a na Povodí 

Vltavy /ing. Lepešková/ ohledně vyčištění Libušínského potoka od úlomků eternitu. 
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- Žádost na Povodí Vltavy /ing. Lepešková/ o prořez dřevin a přerostlých větví u koryta 

Libušínského potoka za pozemkem paní Radky Lébrové.  

 

Usnesení: - Finanční spoluúčast na dodatku č.1 ÚP 

 

Zapsala: Horová Romana   

 

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 n a j o v á  Jana                                                 …………………………….. 

Ověřovatel 
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U s n e s e n í 

Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 26.9.2011 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

56/2011 

Finanční spoluúčast p. Erdingera a p. Šedivého na dodatku č.1 ÚP.  Bude zaslána výzva o zaplacení 

částky 28.000,- Kč. Což je polovina částky pro každého z třetinového podílu, který byl za dodatek č.1 

ÚP zaplacen obcí Svinařov. 

 


