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konaného dne 26.9.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti 

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

Přítomni: 

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

Omluveni: M. Dušková, J.Fučík 

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. Žádost o odkoupení pozemku pč. 392/2, č.p. 205 

6. Oznámení firmy Starý&Starý o koupi, úpravách a vyčištění skladů/ cihelna/ 

7. Došlá a odeslaná pošta 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

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

 Zapisovatelem zápisu byla určena p. Romana Horová. 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec , J. Husnajová, Z. Šmausová 

 

 

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

  

Hlasování 7 : 0 

 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:  
- Oznámení o stavbě pergoly – čp. 141, manželé Procházkovi  - žádost je již podána na  

Stavební úřad města Slaný / Jana Husnajová/. 
- Žádost o pokácení stromu – čp. 139, p. Paiskr –  informace o kácení v době vegetačního klidu/
  tj. od 1.10. 2012 /Zlata Šmausová/. 
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4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – M. Mach informoval o stavu finančních 
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 181.281,02 Kč. Po zaplacení všech 
provozních obecních nákladů zbude na účtu cca 13.000,-Kč. Všechny faktury se platí v řádných 
termínech. Rozpočet je vyrovnaný a veškeré úhrady jsou řádně financovány a to z předem 
schváleného rozpočtu obce. Dále je připomenut úsporný program, který byl nastaven z důvodu 
úspor obecních finančních prostředků. 
OZ bere na vědomí 
 

5. Pan starosta informoval OZ a všechny přítomné o žádosti o odkoupení pozemku pč.392/2. Jana 
Husnajová provede místní šetření a na dalším zasedání OZ oznámí výsledek šetření. 

OZ bere na vědomí 
 

6. Pan starosta informoval OZ a všechny přítomné s oznámením firmy Starý&Starý o koupi,  
úpravách a vyklízení  skladů. V nejbližších dnech a týdnech bude probíhat stěhování do areálu /v 
místech bývalé cihelny/. Z výše uvedeného důvodu dojde ke zvýšenému provozu po obecních 
komunikacích.  

OZ bere na vědomí 
 

7. Pošta došlá: 
- Žádost o odkoupení pozemku pč. 392/2, č.p. 205 – viz bod 5 
- Oznámení firmy Starý&Starý o koupi, úpravách a vyčištění skladů /cihelna/ - viz bod 6 
 
Odeslaná pošta:  
- Veolia a.s. – souhlas s připojením prodejny Jednoty do  kanalizačního řádu. 
- P.Kubíčková  - souhlas s připojením domu do  kanalizačního řádu. 

 
8. Diskuze 

 
- Pan starosta informoval OZ a všechny přítomné o provedené revizi dětského hřiště firmou 

Herold - Karlov. Cena opravy a revize byla vyčíslena na cca 30.000,- včetně DPH. 
 

- Pan starosta informoval OZ a všechny přítomné o odstranění drobného štěrku z komunikace 
v ulici Za Křenovkou. 

 
-  Paní místostarostka informovala o posledním svozu bio nádob v letošním roce. Poslední svoz 

bude proveden dne 24.11.2012. 

- Pan Majer: nechci odvážet nádoby na komunální odpad do vedlejší ulice? 

- Paní místostarostka: je to na zvážení všech obyvatel ulice Za Křenovkou. Během rekonstrukce 
této ulice jsme byli požádáni několika obyvateli, že nechtějí, aby těžká popelářská vozidla 
jezdila přes tuto komunikaci, že jí poničí. Z tohoto důvodu jsme obešly /s Janou Husnajovou/ 
obyvatele ulice Za Křenovkou a domluvily jsme se, že všichni budou odvážet nádoby na odpad 
do vedlejších ulic. S vámi jsme nemluvily, protože u vás nebyl nikdo doma. V případě, že 
všichni obyvatelé této lokality se domluví jinak, opět vše nahlásíme na firmě, která svoz 
odpadu v naší obci zajišťuje. 
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- P. Mach: ano, je to na domluvě, ale od začátku rekonstrukce bylo počítáno s tím, že 
komunikace bude rekonstruována se zatížením vozidel do 3,5 t. Neradi bychom řešili 
neoprávněné reklamace s firmou, která rekonstrukci prováděla. 
 

- Paní Brůžková: jak to vypadá s napojením do splaškové kanalizace v ul. Na Průhoně? 
- Pan starosta: měli jsme jednání s projektantem a určité řešení by měl, bohužel vše je otázka 

peněz, které v současné době obec nemá.  
 

- Paní Brůžková: proč není územní plán na internetu? 
- Pan Mach: na internetových stránkách obce je k dispozici Geopotrál  Geosense s.r.o., jedná se 

o bezplatný náhled do katastru nemovitostí. Příští týden by mělo proběhnout jednání 
s Geosense s.r.o. a připravuje se další možnost vkladu dokumentů. 
 

- Pan starosta: dostal jsem informaci, že v současné době je výskyt krádeží v okolních obcích. 
Prosím informujte i ostatní. 
 

- Pan Majer: Jaké plánujete investice do budoucna? 
- Pan starosta: chtěli bychom pořídit pro obec bezdrátový rozhlas a plánujeme rekonstrukci 

Třebichovické ulice a dorazila petice občanů z ulice Družstevní. Snažíme se neustále šetřit a 
sháníme finanční prostředky. 

 
- Pan Majer: na dětském hřišti se v letních měsících schází místní mládež a vozí se na kolotoči. 
- Pan starosta:Je to problém, na žádost některých občanů je vyháníme z návsi od zastávky 

autobusu na dětské hřiště.  
 

- Ing. Wollerová: ulicí Na Průhoně jezdí na terénních motorkách a pořádají závody. 
- Pan starosta: Bohužel se tak v současné době děje po celé obci. V takovém případě je třeba 

volat Policii ČR.  
 

- Ing. Wollerová: proč jsou v některých ulicích retardéry? 
- Pan starosta: nechalo je tam umístit bývalé zastupitelstvo a to v rámci rekonstrukce ulice. 

 
- Pan Majer: Proč v ulici Hlavní za zatáčkou stojí zaparkovaná auta v protisměru? 
- Pan starosta: můžeme je požádat o přeparkování. Nejsou místní, jsou tu pouze v nájmu. 

Zkusím se domluvit s majitelem domu. 
 

- Ing. Wollerová: za sebe jsem vám chtěla poděkovat, že jste mi pomohli vyřešit mojí situaci. 
 

- Pan Majer: chtěl bych touto cestou poděkovat místním hasičům za krásné posezení při 
„poděkování sponzorům“. 

 

9. Závěr: Jednání zakončil v 18:55  hod. pan starosta. 
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Zapsala : R.Horová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

Pružinec Jaroslav                                            …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Šmausová Zlata                                                …………………………………….. 

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 26.9.2012 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
 

 

II. Bere na vědomí: 

1. Výše finančních prostředků na účtu 
2. Místní řešení k žádosti o odkup pozemku 
3. Oznámení firmy Starý&Starý o koupi,  úpravách a vyklízení  skladů 

 
 
 
 

Zapsala :R. Horová 


