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konaného dne 5.12.2012 v 16:00hod., na OÚ Svinařov  

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

Přítomni: 

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

Omluveni:  P. Thon, 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. Plán rozvoje obce na rok 2013 – 2015. 

6. Návrh Obecně závazné vyhlášky – konzumace na veřejných prostranstvích 

7. Místní poplatky za svoz odpadu na rok 2013 

8. Došlá a odeslaná pošta 

9. Info 

10. Závěr 

 

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

 Zapisovatelem zápisu byla určena R. Horová 

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

 

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

  

Hlasování 7 : 0 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:  
Zlata Šmausová / ŽP/ informovala OZ o místním šetření k žádosti firmy Středočeské vodárny, a.s. 
o pokácení tří vzrostlých stromů, které rostou na pozemku Středočeských vodáren a.s.. Na 
základě sdělení paní Šmausové nemá OZ námitky k pokácení výše uvedených stromů.  
 
OZ bere na vědomí 
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4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – M.Mach informoval OZ o stavu finančních 
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 176.044,57 Kč. Všechny faktury jsou 
zaplaceny v řádných termínech. 
M.Mach seznámil OZ s přípravou rozpočtu na rok 2013. Předpokládané příjmy: 5.656.100,- Kč, 
provozní výdaje: 4.719.719,-Kč, zbývající část výdajů bude alokována na akce dle připravovaného 
Plánu obnovy a rozvoje obce Svinařov na roky 2013-2015. Do dalšího OZ budou doplněny 
rozpočtové návrhy jednotlivých výborů a rozpočet bude sumarizován do konečné podoby. 
 
OZ bere na vědomí 
 

5. OZ projednalo a schválilo akce obsažené v Plánu obnovy a rozvoje na jednotlivé roky podle ceny 
a rozsahu. M. Mach připraví na další OZ ke schválení konečnou verzi Plán obnovy a rozvoje obce 
Svinařov na roky 2013-2015.  

 
Hlasování:  4:3 
 
V 16:40 odešla Jana Husnajová 
 

6. Pan starosta podal návrh na odsouhlasení Obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. OZ Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 
odsouhlasilo. Vyhláška bude řádně vyvěšena 11.12.2012. 

Hlasování: 6:0 

7. OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2013.  

Trvale hlášení v obci  5-74 let    600,- Kč osobu / rok 

Děti do 4 let 50% sleva               300,- Kč osobu / rok 

Důchodci nad 75 let % sleva      300,- Kč osobu / rok 

Nemovitosti určené k rekreaci   600,- Kč / rok 

Velkoobjemové sezonní kontejnery si budou majitelé rekreačních objektů/ zahrádkářské kolonie/ 
hradit sami. 

Hlasování: 4:2                                  

 
8. Pošta došlá: 

 
- Pochvala za umístění obecního veřejného osvětlení v ul. Družstevní – p. Malíková 

 
Pošta odeslaná: 

- Magistrát města Kladna Odbor Životního prostředí – stížnost pana Chládka ohledně 
vypouštění splašků do dešťové kanalizace v ul. Zahradní.  

- P. Bosák – na základě stížností obyvatel - výzva na opravu střechy 
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9. Info: 
- Paní Suchopárková informovala OZ o probíhající kontrole neplatičů stočného za rok 2013. Po 

dokončení této kontroly budou neplatiči vyzváni k nápravě. 
 
OZ bere na vědomí 
 

- OZ bylo seznámeno s možností získání víceúčelového domu. 
 
OZ bere na vědomí 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala : R. Horová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 5.12.2012 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Schválení akce v Plánu rozvoje obce 
4. Obecně závazná vyhláška – zákaz konzumace alkoholu 
5. Obecně závazná vyhláška – místní poplatky za svoz odpadu 

 
 

 

II. Bere na vědomí: 

1.  Výše finančních prostředků na účtu 
2.  Žádost Středočeských Vodáren Kladno, a.s. – pokácení stromů 
3.  Pobíhající kontrola neplatičů stočného 
4.  Možnost získání víceúčelového domu 
 
 
 
 

 
 
 

Zapsala : R. Horová 


