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konaného dne 22.2.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov 

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

Přítomni: 

J.Pružinec , R.Horová, Z.Šmausová, J.Husnajová,  M.Dušková, P.Thon, J.Fučík, M.Suchopárková 

Omluveni :M.Mach,  

 

Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné. 

 

Program: 

1. Zahájení – uvítání zastupitelstva  

2. Schválení programu, zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva 

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu 

5. Prořez stromů – oslovení firem ohledně cenové nabídky 

6. Žádost ing. Webera – odkup pozemků 

7. Info – povodňový plán – vypracování 

8. Inventura za rok 2011 - obecního majetku 

9. Došlá a odeslaná pošta 

10. Diskuse 

11. Závěr 

 

1. Pan starosta přivítal  přítomné členy OZ. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena pí Romana Horová. 

 Ověřovatelé zápisu: pí  Z.Šmausová, pan Jaroslav Pružinec a pan Jaroslav Fučík 

 

2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.                           

 Hlasování 8 : 0 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 

 Žádost o písemné stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ul. 

Za Křenovkou- žádost zaslaná na Policii ČR 
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4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu - za chybějícího předsedu finančního výboru 
p.Macha informoval pan starosta o stavu finančních prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec 
disponuje cca s 380.000,-Kč. Dále je připomenut 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 případnou pokutu a porušení rozpočtové kázně z II.etapy 
odkanalizování Svinařova z roku 2009. 

 

      OZ bere na vědomí 
 

5. Paní Šmausová / ŽP / byla panem starostou oslovena ohledně každoročního prořezu stromů. 
Podle sdělení paní Šmausové byly již osloveny tři firmy. Na příštím zasedání OZ budou nabídky 
předloženy a bude vybrána odborná firma, která prořez stromů provede. 

  
 OZ bere na vědomí 
 

 

6. Pan starosta seznámil všechny přítomné se žádostí ing. Ladislava Webera o koupi obecního 
pozemku  parcelní č.  255. OZ žádost zamítlo s odkazem na vyjádření ing.Weberovi  z 2.2.2011, 
kdy již tuto žádost řešilo a zamítlo. 
 
Hlasování 8:0 

 

7. Paní místostarostka informovala OZ ohledně vypracování povodňového plánu. Podle sdělení 
ing.Radovana Víta z ŽP Magistrátu města Kladna jej obec měla mít již vypracovaný. Povodňový 
plán bude po vypracování předložen na ŽP Magistrátu města Kladna k posouzení. 

OZ bere na vědomí  

 

8. Pan starosta předal inventurní soupis majetku obce Svinařov za rok 2011 předsedkyni 
Kontrolního výboru paní Suchopárkové ke kontrole. 

OZ bere na vědomí 

  

9. Pošta odeslaná : 

Policii ČR - Žádost o písemné stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemní 

komunikaci v ul. Za Křenovkou. 

 

10. Diskuse: 

Bylo zahájeno řízení ve věci zrušení trvalého pobytu v obci Svinařov slečny Renaty a Moniky 

Čadských. Probíhá šetření zastupitelstvem. 
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Pan Milan Šedivý podal žádost o povolení k pokácení stromu rostoucího na pozemku čp. 79, v ul. 

Za Villou,  parc.č. 246. Jedná se o starý ořech, který se rozkládá uprostřed zahrady a ohrožuje 

jeho rodinný dům. Paní Šmausová provede místní šetření a na příštím zasedání OZ předloží 

zprávu. 

 

Paní Suchopárková provede místní šetření ohledně možnosti stavby rodinného domu na  parc.č. 

578/2 a na příštím zasedání OZ předloží zprávu. 

 

 

11. Závěr: Jednání zakončil v 19,15 hod. pan starosta. 

 

 Zapsala : R.Horová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 22.2.2012 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Zamítnutí prodeje parc.č. 255 

 

 

II. Bere na vědomí: 

1. Výše finančních obecních prostředků 
2. Prořez stromů – cenové nabídky 
3. Vypracování povodňového plánu 
4. Předání inventurního soupisu 

 

 

Zapsala :R. Horová 


