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konaného dne 12.6.2012 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, M.Suchopárková, Petr Ton 

Omluveni : Jaroslav Fučík, Miroslav Mach  

Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné. 

 

Program: 

1. Zahájení – uvítání členů 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. Přidělení čp. 264 

6. Odsouhlasení kanal. přípojky COOP 

7. Dotace TJ AFK Svinařov (el. bojler 120l ) 

8. Stížnost paní Konopáskové 

9. Odstranění zahradní stavby a výstavba nové 

10. Došlá a odeslaná pošta 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné občany. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena pí Romana Horová. 

 Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Pružinec ,Zlata Šmausová, Jana Husnajová 

 

 

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

  

Hlasování 7 : 0 
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3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:  jednání OZ z  16.5.2012 – žádost pana Stanislava 
Procházky ohledně pokácení vzrostlého stromu /kaštan/ na pč. 37/1. Paní Šmausová provedla 
místní šetření a doporučuje OZ povolit kácení pouze v době vegetačního klidu. 
 
Hlasování 7 : 0 

 

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – p. starosta informoval o stavu finančních 
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 636.165,61 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 z 
II.etapy odkanalizování Svinařova z roku 2009. 
 
OZ bere na vědomí 
 

5. Pan starosta informoval OZ o žádosti Zdeňka a Kateřiny Kašparových ohledně přidělení čísla 
popisného pro novostavbu rodinného domu na stavební parcele č.k. 128/3 v k.ú. Svinařov. 
Manželům Kašparovým bylo přiděleno čp. 264. OZ žádost schválilo.  

 
Hlasování 7 : 0 
 

6. Pan starosta informoval OZ o žádosti firmy Družstvo Jednota Kladno ohledně objektu čp. 226 – 
prodejna potravin COOP -, která se nachází na pozemku obce Svinařov pč. 337/4. Firma Jednota 
Kladno žádá o vydání souhlasného stanoviska s realizací kanalizační přípojky pro výše uvedený 
objekt. Realizace přípojky bude zhotovena na náklady Družstva Jednoty Kladno. OZ souhlasí a to  
pouze po úhradě kanalizační přípojky. 

 
Hlasování 7:0 
 

7. Pan starosta informoval OZ o požadavku TJ AFK Svinařov pořízení 120 l ohřívače vody, zaplacení 
materiálu na stavbu krytých střídaček v rozsahu do 10.000,- Kč a dodatečné proplacení opravy 
travní sekačky ve výši 10.000,-Kč. Z finančních důvodů OZ přesunulo žádost nákup ohřívače vody 
na druhé pololetí roku 2012.  
 
Hlasování 7:0 
 

8. OZ projednalo stížnost paní Konopáskové na pana Husnaje a na ing. Husnajovou ohledně 
vypouštění husí do Libušínského potoku, zatarasení potoka europaletou a dále za víceleté 
vypouštění fekálii ze chléva od hospodářských zvířat přímo do potoka a za házení hnoje tamtéž. 
Petr Ton /Pořádkový výbor/ a Zlata Šmausová /Výbor pro životní prostředí a péče o mládež/ 
provedou místní šetření a na dalším jednání budou OZ informovat. 
 
OZ bere na vědomí 
 

9. Pan starosta seznámil OZ s informací manželů Burdových o odstranění zahradní stavby a to 
z důvodu narušení statiky. Následně na stejném místě plánují vybudovat stejnou stavbu z nového 
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materiálu. Při budování nové stavby je třeba mít Územní souhlas ze stavebního odboru města 
Slaný. 
 
OZ bere na vědomí 

 
10. Došlá pošta:  

- Přidělení č.p. -  viz bod. 5 
- Žádost kanalizační přípojky COOP – viz bod 6 
- Dotace TJ AFK – viz bod č. 7 
- Oznámení o odstranění zahradní stavby – viz bod 8 

 
Odeslaná pošta:   ČEZ Praha Západ – žádost o přeložku kabelu v ulici Třebichovická 
 
 
 

11. Diskuze: 
 
- Jana Husnajová seznámila OZ se zahájením rekonstrukce silnice v ulici Za Křenovkou. Pan 

starosta poděkoval Janě Husnajové za kompletní vyřízení veškeré agendy ohledně 
rekonstrukce silnice. 

- Paní místostarostka poděkovala všem aktérům, sponzorům, kulturnímu výboru a především 
výboru pro děti a mládež za vynaložené úsilí při pořádání akce na Den dětí. Dále poděkovala 
dětem a jejich rodičům za účast na akci. 

- Pan starosta informoval o jednání s revizním technikem Pavlem Netolickým z firmy RTS. Dle 
zákonné technické normy ČSN EN 1176 / 2009 je stanovena povinnost revize každému 
správci či vlastníkovi dětských hřišť a sportovišť. Tato revize se provádí 1x ročně. Odborná 
technická kontrola se zaměřuje na posouzení bezpečnosti dětských hřišť a sportovišť, jejich 
jednotlivých herních zařízení a prvků. Závěr revize: dětské hřiště potřebuje opravu. Podle 
výše uvedené normy je třeba některé prvky z dětského hřiště odstranit. Bude vypracována 
cenová nabídka na opravu. OZ po zhodnocení cenové nabídky zváží další postup. 

 

- Pan starosta informoval OZ ohledně čerpání řádné dovolené paní Ilony Fürstové a to od 18.6 
– 22.6.2012 

- Byla oslovena firma Veolia a.s. ohledně opravy poškozené vozovky / výhlubeň ve vozovce/v 
ul.Třebichovická. 

- Pan starosta informoval OZ o velkém průtoku vody v dešťové kanalizaci v ulici Pod Kozincem. 
Přivolaní pracovníci Veolia a.s. zhodnotili situaci a zjistili, že žádný únik vody nebyl zjištěn. 

 
- Jana Husnajová informovala OZ o místním šetření u ing. Wollerové. Ing. Wollerová  má nyní 

oploceno cca o 100m² více a tento pozemek chce od obce odkoupit / jednání OZ z 30.5.2012, 
bod č.7./ OZ výše uvedené projednalo a po řádném zaměření se usneslo prodat ing. 
Wollerové pozemek za navrhovanou částku 300,-/m². Zaměření pozemku a veškeré náklady 
s tímto spojené hradí ing. Wollerová. 
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- OZ projednalo a schválilo Dodatek č.1 Změna v projektové dokumentaci rekonstrukce silnice 
v ulici Za Křenovkou. 

 
Hlasování 7:0 

 
 

12. 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 

 

Husnajová Jana                                                 ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 12.6.2012 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Přidělení čp. 264 
4. Kácení stromu pouze v době vegetačního klidu 
5. Odsouhlasení kanalizační přípojky u objektu čp. 226 Družstvo Jednota 

Kladno 
6. Odložení nákupu ohřívače vody 120l TJ AFK Kladno  
7. Odprodej pozemku ing. Wollerové 
8. Projednání dodatku č.1 Změny v projektové dokumentaci v ul. Za 

Křenovkou 
 

II. Bere na vědomí: 

1. Výše finančních prostředků na účtu 
2. Odstranění zahradní stavby 
3. Projednání stížnosti paní Konopáskové 

 
 
 
 
 

Zapsala :R. Horová 


