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konaného dne 7.11.2012 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  

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, plán rozvoje obce na rok 2013-2015 

5. AFK Svinařov – poskytnutí dotace 5.371,-Kč 

6. Meritum Kladno-Projekce s.r.o. – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro parc.č. 

403/6 

7. Místní poplatek za svoz TKO 

8. Došlá a odeslaná pošta 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 

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

 Zapisovatelem zápisu byla určena p. Romana Horová. 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec , M.Dušková, Z. Šmausová 

 

 

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

  

Hlasování 8 : 0 
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3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: Jana Husnajová informovala OZ o místním šetření k 
prodeji části pozemku 480/1. Vzhledem k lokalitě, která není zahrnuta v územním plánu, rozhodlo 
se OZ výše uvedený pozemek neodprodat. OZ žádost zamítlo. 
 
Hlasování: 0:8 
 

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – M. Mach informoval o stavu finančních 
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 95.137,62 Kč. Všechny faktury jsou 
zaplaceny v řádných termínech. 
Pan Mach informoval OZ o rozpracovaném plánu rozvoje obce. Každý ze zastupitelů obdrží kopii, 
řádně plán prostudují a s vyjádřením zašlou zpět M. Machovi. Konečné rozhodnutí bude 
předloženo do konce roku 2012.  
 
OZ bere na vědomí 
 

5. Pan starosta seznámil OZ se žádostí o poskytnutí dotace z dodatečných daňových prostředků 
pocházejících ze sázkové činnosti, kterou předložil za TJ AFK Svinařov předseda oddílu pan Josef 
Arlt. V žádosti se mimo jiné uvádí, že vzhledem k postupu do vyšší soutěže byli fotbalisté nuceni 
vybudovat zastřešené střídačky. Tuto akci provedli svépomocí za minimální spotřebu materiálu. 
Přesto náklady dosáhly výše 5.371,-Kč. OZ proplacení účtenek schválilo. 

 
Hlasování: 5 : 2, 1 se zdržel hlasování 
 

6. OZ bylo seznámeno se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Na základě 
požadavku investora spol. ČEZ Distribuce a.s. firma Meritum Kladno Projekce, s.r.o. zpracovává 
projektovou dokumentaci a zajišťuje stavební povolení na akci: Svinařov, Za Křenovkou – příp. NN 
pro parc. Č. 403/6. Jana Husnajová provede místní šetření a na dalším jednání seznámí OZ 
s výsledkem šetření. 

OZ bere na vědomí 
 

7. Paní místostarostka, M. Mach a Z. Šmausová informovali OZ o pozdržení přípravy podkladů 
k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Byl vznesen dotaz na Svaz měst 
a obcí ohledně nejasnosti. Po získání všech informací a podkladů předloží výše uvedení OZ návrh 
poplatku za svoz odpadu. 
 
OZ bere na vědomí 
 

8. Pošta došlá: 
- Meritum Kladno Projekce, s.r.o. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

viz bod. č. 6 
 

Pošta odeslaná: 
- Ing. Jiří Sedláček autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství – předběžná kalkulace ukončení kanalizace v ulicích Na Průhoně a v ulici Zahradní. 
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9. Diskuze 
 

- Paní místostarostka poděkovala paní M.Duškové za pořádání akce pro děti a jejich rodiče 
s názvem Strašidelná stezka, která se uskutečnila 2.11.2012. 
 

-  Paní Dušková seznámila OZ o akci Rozsvícení vánočního stromu, která se uskuteční 
25.11.2012 před OÚ Svinařov. 

- Pan Mach informoval OZ o konsolidaci pojistných smluv, které jsou uzavřeny na OÚ Svinařov. 

OZ bere na vědomí 

- Paní místostarostka informovala OZ o nákupu nového vánočního světelného řetězu. 

OZ bere na vědomí 

 

 

 

10. Závěr: Jednání zakončil v 19:50 hod. pan starosta. 

 

 

 

Zapsala : R.Horová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

Dušková Miluše                                                 ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 7.11.2012 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Zamítnutí odprodeje  části pozemku 480/1 
4. Poskytnutí dotace TJ AFK Svinařov ve výši 5.371,-Kč 

 
 

 

II. Bere na vědomí: 

1. Výše finančních prostředků na účtu 
2. Posunutí termínu – návrh částky o místních poplatcích za svoz TKO. 
3. Konsolidace pojistných smluv 
4. Nákup nového vánočního světelného řetězu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala :R. Horová 


