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konaného dne 7.12.2011 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. Jednota Kladno – odkup pozemku 

5. Žádost o osvětlení v ul.Družstevní 

6. Info o jednání MP Stochov 

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

8. Podepsání nové smlouvy na plyn 

9. Odsouhlasení přílohy č.8 k Vyhlášce č.  1/2004, poplatky komunálního odpadu 

10. Došlá a odeslaná pošta 

11. Diskuze 

12. Usnesení 

 

1. Pan starosta obce přivítal všechny přítomné občany a členy OZ. Přítomno je 6 členů. OZ je  

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

byl jednohlasně přijat. 

 

Hlasování 6:0    

  

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

 

Zápis : Romana Horová 

 

Hlasování 6:0 
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Omluveni: Jaroslav Fučík, Miroslav Mach a Petr Ton - oznámili pozdější příchod  

 

3. Kontrola usnesení:   

 

4. Pan starosta seznámil OZ se žádostí předsedy představenstva Družstva JEDNOTA KLADNO 

Václava Kořínka o odkup pozemků pč.337/1 a 337/4. Jedná se o pozemek pod prodejnou Jednoty 

a o pozemek před prodejnou. Pozemky jsou ve vlastnictví obce, budova je ve vlastnictví Jednoty 

Kladno. OZ žádost zamítlo. Důvodem zamítnutí žádosti bylo zbavení se možnosti ovlivnit po 

případném prodeji budovy výběr podnikatelského subjektu. Snahou je zachovat ve Svinařově 

fungování standardní prodejny. 

 

Hlasování: 6:0                                                                                                                                               

 

5. Pan starosta seznámil OZ se žádostí p. Jiřiny Malíkové ohledně pořízení el. osvětlení v ulici 

Družstevní. Paní Malíková reaguje na článek ve Zpravodaji, ve kterém se píše o výměně 

stávajících žárovek za úsporné. Paní Malíková ve své žádosti zmiňuje, že mezi čp. 126 a 214 není 

pouliční osvětlení a že tato lokalita není osvětlena. OZ namontování světla schválilo. Pan Fučík 

provede místní šetření. 

 

Hlasování 6:0 

        V 18:30 se dostavil pan Mach. 

           

6.  Pan starosta informoval OZ o jednání s MP / Městská Policie/ Stochov. Předmětem jednání bylo 

seznámení MP Stochov s požadavky zastupitelů. Během ledna bude městským úřadem Stochov 

předložen návrh smlouvy. 

      

          OZ bere na vědomí 

     

           

7. 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.   

      

        OZ bere na vědomí 
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8. Pan Mach seznámil OZ s návrhem smlouvy a převodem dodavatele plynu a to od společnosti 

RWE k novému dodavateli E.ON. Při kalkulaci za odběr plynu by roční úspora mohla činit až 

10.000,-Kč. OZ změnu schválilo. 

 

Hlasování 7:0 

 

V 19:00 se dostavil Petr Thon 

 

9. OZ schválilo Přílohu č. 8 k Vyhlášce č. 1//2004. Rozúčtování nákladů obce Svinařov na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu pro rok 2012.  

Poplatek občané s trvalým pobytem budou hradit 500,-Kč. 

Poplatek za stavbu k individuální rekreaci činí 500,-Kč. 

 

Hlasování 8:0           

 

10. Pošta odeslaná -  

- Výpověď paní Eugenii Sychrovské / Bouchalka /. 

-  Povolení k parkování v obci panu Burdovi.     

-  Prodej pozemku panu Hlouškovi. 

   

Pošta došlá- 

-Vyjádření paní starostky MěÚ Smečno – výpověď -  MP Smečno. 

 

 

11. Diskuze:   
- OZ odsouhlasilo možnost splátkového kalendáře za stočné za  r. 2011, pan Mach zkontroluje 
možnosti v rozpočtu a pokusí se najít zdroje na vyplacení. 

 

         Hlasování 8:0 

     

       -OZ projednalo změnu ve finanční spoluúčasti p. Erdingera a p. Šedivého na dodatku č.1 ÚP. 

Vzhledem ke skutečnosti, že pan Erdinger nalezl ve změně dodatku č.1 ÚP administrativní 

nesrovnalost, zaviněnou bývalým vedením obce, snížilo OZ spoluúčast výše jmenovaných na 

částku 10.000,-Kč pro každého. 

         

        Hlasování 8:0 
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Usnesení:  

             

         -   Příloha č.8 k Vyhlášce č.1/2004 TKO na rok 2012 

         -   Zamítnutí odprodeje pozemku pod prodejnou Jednota Kladno 

         -   Odsouhlasení změny finanční spoluúčasti dodatku č. 1 ÚP            

         -   Odsouhlasení změny dodavatele plynu 

         -   Namontování el.osvětlení v ulici Družstevní 

            

  

     

 

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 7.12.2011 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

79/2011 

Přílohu č.8 k Vyhlášce č.1/2004 TKO na rok 2012. 

 

80/2011 

Zamítnutí odprodeje pozemku pod prodejnou Jednota Kladno. 

 

81/2011 

Odsouhlasení změny finanční spoluúčasti dodatku č. 1 ÚP. 

 

82/2011            

Odsouhlasení změny dodavatele plynu. 

 

83/2011 

Namontování el.osvětlení v ulici Družstevní. 

 

 


