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konaného dne 24.11.2011 v 18:00hod., na OÚ Svinařov,   

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

Program zasedání: 

1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti 

2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu OZ 

3. Kontrola usnesení 

4. p. Mach finance OÚ – info příprava rozpočtu na rok 2012 

5. Smlouva - Bouchalka 

6. Žádost p. Burdy – povolení vjezdu do obce a parkování 

7. Info o jednání MP Stochov 

8. Žádost p. Čermáka – pokácení stromů 

9. Odsouhlasení svozu separace na rok 2012 - Regios 

10. Došlá a odeslaná pošta 

11. Diskuze 

12. Usnesení 

 

1. Pan starosta obce přivítal všechny přítomné  členy OZ. Přítomno je 9 členů. OZ je  

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

byl jednohlasně přijat. 

 

  Hlasování 9:0    

  

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

 

     Zápis : Romana Horová 

 

     Hlasování 9:0 
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3. Kontrola usnesení:  Výměna výbojek – je v rozpracování 

                                        Nákup vysavače – probíhá průzkum trhu 

 

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. Je třeba vytvořit finanční rezervu na úhradu 

pokuty za porušení rozpočtové kázně z II.etapy odkanalizování Svinařova z roku 2009. Pan Mach 

představil v prvním čtení návrh rozpočtu na rok 2012, který byl sestaven na základě podkladů 

z jednotlivých výborů. Rozpočet na rok 2012 vychází v prvním čtení schodkový. OZ ukládá 

Finančnímu výboru rozpočet  společně s jednotlivými výbory přehodnotit a vypracovat do 

21.12.2011 rozpočet vyrovnaný. 

 

        Hlasování: 9:0 

 

5.  OZ zamítlo na rok 2012 Smlouvu o obstarávání věci s paní Eugenii Sychrovskou, se sídlem na 

Bouchalce 398, Buštěhrad. Obsahem smlouvy je péče o zatoulané psi. OZ zhodnotilo, že 

smlouva je zbytečná, protože v letošním roce byl pouze jeden odchyt zatoulaného psa.  

       

        Hlasování 9:0 

           

6. OZ projednalo a schválilo žádost pana Zbyňka Burdy ohledně vjezdu autobusem do ulice Za 

Křenovkou a občasné parkování před domem čp. 195. Dále bylo domluveno s panem Burdou, že 

v případě když napadne sníh, smí pan Burda občas parkovat na návsi u obecního úřadu. 

Zaparkovaný autobus nesmí v žádném případě překážet při čištění a při úklidu obecních 

komunikací od sněhu. 

      

          Hlasování 9:0 

          Během jednání odešla paní Zlata Šmausová, zůstává 8 členů zastupitelstva. 

 

7. Pan starosta informoval OZ o jednání na Městském úřadu Stochov. S paní starostkou 

projednávali případnou spolupráci s tamní Městskou Policií. Pan starosta OZ přednesl nabídku 

paní starostky/ výjezdy, platby za dopravu atd./,  OZ se po zvážení všech aspektů rozhodlo tuto 

nabídku přijmout. Smlouva bude sepsaná pouze na rok 2012. Po uplynulé době se zhodnotí, zda 

tato spolupráce je pro obec přínosná a zda se smlouva prodlouží. Spolupráce s MP Stochov / 

proti spolupráci s MP Smečno/ ušetří obci Svinařov cca 6.000,-Kč měsíčně. 

      

         Hlasování 8:0 
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8. Pan starosta seznámil OZ se žádostí pana Jaroslava Čermáka o pokácení vzrostlých stromů, 

stojících na náspu vedle obecní komunikace, vedoucí od hlavní silnice směrem k libušínskému 

hřbitovu /jedná se o zahrádkářskou oblast/. Stromy jsou přerostlé, některé větve jsou suché a 

většina stromů je nakloněna na zahradní domky, které se nacházejí ve výše uvedené lokalitě. 

Stromy svým sklonem bezprostředně ohrožují zdraví a majetek osob. Protože stromy patří 

Lesům České republiky a.s., bude tato žádost na tuto organizaci přeposlána.  

 

OZ bere na vědomí 

 

9. Paní místostarostka seznámila OZ o nové cenové nabídce firmy REGIOS a.s. za svoz 

separovaného odpadu, konkrétně se jedná o svoz separace Tetrapack. Na minulém jednání OZ  

rozhodlo OZ o změně četnosti svozu této komodity a to ze 14 ti denního cyklu na měsíční. OZ 

tuto smlouvu schválilo 

 

             Hlasování 8:0           

 

10. Pošta odeslaná -  

- Upomínka dlužníkům za svoz komunálního odpadu 

- Návrh řešení paní Konopáskové ohledně zpevnění břehu Libušínského potoka podle 

vyjádření 

- ing. Synkové z odboru ŽP Magistátu města Kladna. 

- Povolení paní Arltové ohledně poražení stromu 

 

 

 

11.      Diskuze:   

- Paní místostarostka informovala OZ o nové Pojistné smlouvě o škodovém pojištění       

odpovědnosti za škodu na obecních pozemcích. 

 

- Pan Mach seznámil OZ o možnosti změny dodavatele plynu, kterým je obecní úřad vytápěn.          

Důvodem je možná finanční úspora cca 9.000,-Kč ročně. Pan Mach bude OZ průběžně 

informovat. 

         

          OZ bere na vědomí 
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Usnesení:  

             

         -   Finanční výbor – vypracovat do 21.11.2011 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2012. 

         -   Zamítnutí spolupráce s Eugenií Sychrovskou / Bouchalka/ 

         -   Povolení parkování a vjezd autobusem do obce 

         -   Odsouhlasení spolupráce s MP Stochov 

         -   Odsouhlasení cenové nabídky za svoz separace Tetrapack 

          

  

     

 

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 

 

Fučík Jaroslav                                                            …………………………….. 

Ověřovatel 
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U s n e s e n í 

Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 24.11.2011 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

74/2011 

Vypracovat do 21.11.2011 vyrovnaný rozpočet obce na rok 2012. 

 

75/2011 

Zamítnutí spolupráce s Eugenií Sychrovskou / Bouchalka/. 

 

76/2011 

 

vjezdu autobusem do ulice Za Křenovkou a občasné parkování před domem čp. 195. 

 

77/2011 

Odsouhlasení spolupráce s MP Stochov. 

 

78/2011 

Odsouhlasení cenové nabídky za svoz separace Tetrapack. 

          


