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konaného dne 24.10.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov  

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

Přítomni: 

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

Omluveni:  J.Fučík – pozdější příchod 

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. Místní poplatky za svoz odpadu na rok 2013 

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

7. Došlá a odeslaná pošta 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

1. Pan starosta přivítal OZ. Přítomno je 8 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 8 : 0 

 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:  
- Žádost o odkoupení pozemku parc.č. 392/2  viz bod. 6 
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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 178.802,59 Kč. Všechny faktury se platí 
v řádných termínech. 
Kontrola rozpočtu 01-08/2012. Za prvních osm měsíců jsme hospodařili + 99.588,00 Kč. Rozpočet 
je vyrovnaný a veškeré úhrady jsou řádně financovány a to předem schváleného rozpočtu obce. 
Dále je připomenut úsporný program, který byl nastaven z důvodu úspor obecních finančních 
prostředků. 
Předseda finančního výboru / M.Mach/ vyzval všechny předsedy jednotlivých výborů ohledně 
přípravy finančního plánu na rok 2013. 
Pan Mach informoval OZ o zpracování finančního rámce plánu rozvoje obce, který předloží 
nejpozději do 7.11.2012. Občané Svinařova byli vyzváni prostřednictvím Svinařovského 
Zpravodaje, aby na OÚ posílali své návrhy ohledně zvelebení obce.  
OZ bere na vědomí 
 

5. Pan starosta pověřil R. Horovou, Z. Šmausovou a M. Macha k přípravě podkladů k Obecně 
závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na příštím jednání OZ budou poplatky 
projednány. 
OZ bere na vědomí 
 

6. Jana Husnajová informovala OZ o místním šetření ohledně žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 
392/2 - uvedeno na jednání zastupitelstva dne 26.9.2012-. V žádosti se uvádí, že dům čp. 205 na 
parc.č. byl zakoupen v r. 1992 a dvůr u domu, který je od bývalého majitele obestavěn zdí a 
uzavřen vraty, se skládá ještě z malé parcely o výměře 68m², který je ve vlastnictví obce. Výměra 
výše uvedeného pozemku se nachází v uzavřené části dvorku a je jediným přístupem k domu.  
Protože se dům čp. 205 prodává, žádá tímto současná majitelka o odkoupení pozemku. OZ 
žádost projednalo a  prodej pozemku parc. č.392/2 o výměře 68m² za 300,-Kč / 1m² odsouhlasilo. 

Hlasování 9 : 0 
 

7. Pošta došlá: 
- Žádost Ing. Radky Michlové o vyjádření k případnému prodeji části pozemku 480/1. Jana 

Husnajová provede místní šetření a na dalším jednání seznámí OZ s výsledkem šetření. 
 

- Žádost majitele firmy INZaK o zřízení tzv. rozcestníku z důvodu informovanosti o sídle firmy. 
OZ žádost projednalo a schválilo.  

Hlasování 9:0 
 
 

8. Diskuze 
 

- Pan starosta informoval OZ o výsledku likvidace odpadních vod u domu č.p. 16. Dne 
16.10.2012 Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí svolal ústní jednání spojené 
s místním šetřením a to na základě opakovaných stížností na vypouštění odpadních vod 
z žumpy na místní komunikaci. Na místě bylo zjištěno, že majitel domu čp. 16. pan Burián 
připojil odpad z domu do obecní splaškové kanalizace. Ing. Dana Synková sepsala o tomto 
jednání zápis, který bude zaslán na OÚ a všem zúčastněným.  
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- Pan starosta poděkoval M. Machovi za vyřízení sponzorského daru v podobě šesti kusů 

betonových odpadkových košů. Dále za jejich dopravu a umístění v obci. 
 
-  Pan Mach informoval OZ o konání členské schůze Svazku TSH, která se bude konat 

31.10.2012 v Třebichovicích. Za obec Svinařov se schůze zúčastní M. Mach a J. Pružinec. 

- Jana Husnajová informovala OZ o postaveném stanu a to za posledním domem v ulici 
Družstevní, ve kterém někdo přespává. Pan Thon provede místní šetření a vyzve majitele 
stanu k vyklizení. V opačném případě bude zavolána Polici České republiky. Na příštím 
jednání seznámí OZ s výsledkem šetření. 

 

 

9. Závěr: Jednání zakončil v 19:30 hod. pan starosta. 

 

 

 

Zapsala : R.Horová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 24.10.2012 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Prodej obecního pozemku  parc.č. 392/2 
4. Zřízení rozcestníku 
 

 

II. Bere na vědomí: 

1. Výše finančních prostředků na účtu 
2. Příprava podkladů k místním poplatkům 

 
 
 
 

Zapsala :R. Horová 


