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konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov  

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

V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě) 

 

Přítomni: 

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

Omluveni:  J. Fučík, P. Thon / 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. Žádost  AFK o poskytnutí dotace na rozvod vody v šatnách 

6. Nabídka SDH / sboru dobrovolných hasičů / na opravu obecní zastávky 

7. Žádost – povolení VHP / výherních hracích přístrojů/ 

8. Kontrolní výbor – zvolení nového předsedy  

9. Založení účtu v ČNB – nařízení vlády 

10. Došlá pošta 

11. Pošta odeslaná 

12. Diskuse 

13. Usnesení 

 

1. Pan starosta přivítal OZ. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášení schopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena p. Romana Horová. 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec , M. Dušková, J. Husnajová 

 Hlasování 6:0 

 

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

Hlasování 6 : 0 
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3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 
- OZ na svém mimořádném jednání dne 11.3.2013 vyhodnotilo na základě cenových nabídek a 

dokumentace k poptávce podané nabídky  na instalaci obecního rozhlasu a rozhodlo o 
přidělení zakázky firmě SOVT-RADIO s.r.o., všem zúčastněným firmám bude posláno 
vyrozumění. Současně byla vyzvána firma SOVT-RADIO s.r.o k zaslání Smlouvy o dílo a 
jednání o smlouvě. 

- Anonymní stížnost na pracovní morálku a výsledky práce zaměstnanců údržby obecního 
úřadu-přijatá opatření odsouhlasená OZ na zasedání 6.3.2013 byla realizována. 

 
OZ bere na vědomí 

 
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval o stavu finančních 

prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 332 005,- Kč. Všechny plánované výdaje jsou 
uhrazeny, obec nemá závazky po splatnosti. Některé platby byly uhrazeny v  předstihu z důvodu 
čerpání řádné dovolené paní Ilony Fürstové. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné 
zajistit prostředky na realizaci schváleného Plánu rozvoje obce. 
 
OZ bere na vědomí 
 

5. OZ projednalo žádost TJ AFK Svinařov o poskytnutí dotace na rekonstrukci rozvodu vody 
v šatnách, které jsou v havarijním stavu. Práce bude provedena svépomocí členy oddílu. V rámci 
rekonstrukce bude použitý materiál v hodnotě cca 11.600,-Kč. OZ odsouhlasilo poskytnutí 
finanční částky proplacením faktur.  

 
Hlasování 6:0 
 
 

6. Po projednání možností SDH Svinařov dle plánu rozvoje dojde k výměně termínů akcí. „Oprava 
autobusové zastávky“ a „Oprava hasičské zbrojnice“ v letech 2013 a 2014, a to tak, že oprava 
Autobusové zastávky proběhne již v roce 2013 a Oprava hasičské zbrojnice se posune do roku 
2014. Výdaje na obě akce jsou srovnatelné, dojde tedy pouze k přesunu termínu realizace. Pan 
starosta seznámil OZ s cenovou nabídkou SDH Svinařov na opravu místní zastávky. V nabídce je 
výměna střechy, oprava fasády, úprava vnitřních omítek, odstranění přilehlého WC a oprava 
památníku padlých u OÚ. OZ tuto výměnu termínu akcí schválilo. Pan Mach / Finanční výbor/ 
zkonzultuje s členy SDH Svinařov cenovou nabídku a bude jednat o snížení ceny, dále připraví na 
příští OZ úpravu Plánu rozvoje obce, kde bude tato změna zohledněna a následně tuto změnu 
zapracuje do rozpočtového opatření na rok 2013 
 
Hlasování 4:2   pro    : J. Pružinec, R. Horová, M. Mach, J. Husnajová 
                           Proti : M. Dušková, Z. Šmausová 

 
 

7. OZ projednalo a odsouhlasilo umístění a provoz VHP /výherních hracích automatů/ 
v pohostinství Ve VILLE. 
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Hlasování 4:2   pro    : J.Pružinec, J.Husnajová, M.Dušková, Z.Šmausová 
         proti : R. Horová, M.Mach 
 
V 17:55 se dostavil P. Ton 
 

8. Na základě odstoupení paní M. Suchopárkové z OZ byl do funkce předsedy Kontrolního výboru 
zvolen pan Petr Thon. Současně se pan Petr Thon  vzdal funkce předsedy Pořádkového výboru, 
kterou nyní bude vykonávat J.Fučík. Tím dojde ke sloučení Pořádkové výboru a Výboru pro 
infrastrukturu. OZ o těchto změnách hlasovalo a takto je schválilo. Následně pan Petr Thon 
navrhne složení Kontrolního výboru. 

 
Hlasování 6:0    zdržel se: P. Ton 

 
9. Pan starosta seznámil OZ o založení účtu u České národní banky / nařízení vlády v souvislosti 

s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb./, účet bude pro 
obecní finanční transakce platný od 1.4.2013.  

 
 

OZ bere na vědomí 
 

 
 

10. Pošta došlá:    
- Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno – výpis 

pozemků MNV Svinařov. 
 

   
  

 
11. Pošta odeslaná:   

- Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno -žádost o 
přepis pozemků MNV Svinařov na OÚ Svinařov. 

 
 

12. Diskuze: 
Pan starosta seznámil OZ o  dovozu štěrku na opravu ulic Třebichovická a Družstevní. 
 
 
Pan starosta informoval OZ o jednání na Životním prostředí Magistrátu města Kladna s ing. 
Synkovou, které se uskuteční dne 25.3.2013., důvodem jednání je řešení problému 
vypouštění kalu do dešťové kanalizace. S výsledkem jednání bude OZ seznámeno na dalším 
jednání OZ. 
 
Dle schváleného Plánu obnovy a rozvoje bude v letošním roce provedena oprava sportovní 
plochy na dětském hřišti, která nevyhovuje ani potřebám dětí, ani sportovnímu vyžití, ani 
pořádání obecních akcí. J.Husnajová oslovila předběžně čtyři dodavatele a seznámila OZ 
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s rámcovými cenami opravy hřiště. V rámci této akce musí být vypracován jednostupňový 
projekt pro povolení výše uvedené opravy (sportovní plochy, vč. doplnění stavby přístřešku 
na parc.č. 9/1, 9/2, 9/3 v k.ú. Svinařov u Kladna), tj. zajištění vstupních údajů, kompletní 
projektovou dokumentaci, soulad s územním plánem, projednání s úřady MÚ Slaný a zajištění 
schvalovacího řízení, zjištění existenci sítí pro projekční činnost, apod.. J.Husnajová seznámila 
OZ s cenovou nabídkou projektantky Marcely Zmatlíkové pro zpracování projektové 
dokumentace a schvalovacího řízení v tomto rozsahu. OZ cenovou nabídku na stavební 
opravy hřiště projednalo a schválilo. 
 
Hlasování 6:1     pro: J. Pružinec, R. Horová, J.Husnajová, M.Dušková, 
                                                                              M.Mach, P.Thon  
               proti: Z.Šmausová 
 

 

 

Závěr: Jednání zakončil v 18:30 hod. pan starosta. 

 

 

 

 

 

Zapsala : R.Horová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 20.3.2013 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Schválení opravy obecní čekárny 
4. Odsouhlasení nového předsedy Kontrolního výboru + návrh nových členů  

Kontrolního výboru 
5. Schválení projektové dokumentace na opravu sportovní plochy na 

dětském hřišti. 
 
 

 
 

II. Bere na vědomí: 

1. Kontrola usnesení ze dne 11.3.2013  
- výběrové řízení obecního rozhlasu 
- projednání stížnosti na zaměstnance OÚ a přijatá opatření 

 
2. Stav peněžních prostředků na účtu 
3. Založení účtu u ČNB 

 
 
 

Zapsala :R. Horová 


