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konaného dne 13.11.2013 v 18:00hod., 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,  

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- Zpráva kontrolního výboru 

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu 

5. Zpráva kontrolního výboru 

6. Žádost o namontování osvětlení – Družstevní ulice  

7. Žádost o povolení přípojek parc. č. 275/3 

8. Došlá pošta 

9. Pošta odeslaná 

10. Info 

11. Usnesení 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomni jsou 4 členové. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena R. Horová 

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

 

 Hlasování 4:0 

 

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

Hlasování 4:0 

 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0 
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4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Starosta informoval o stavu finančních 

prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí  437.922,69 Kč. Všechny 
pohledávky jsou k 13. 11. 2013 zaplaceny v termínu splatnosti. Stále platí, že je nastaven úsporný 
program, je nutné zajistit prostředky na realizaci schváleného Plánu rozvoje obce.  
 
OZ bere na vědomí 

 
5. Pan starosta informoval OZ o vyhodnocení plnění „Volebního programu Strany občanů Svinařova 

pro období 2010-2014, kterou vypracoval předseda Kontrolního výboru Petr Thon. Všechny 
jednotlivé body „ Volebního programu Strany občanů Svinařova“ jsou průběžně plněny. Viz 
příloha. 

 
OZ bere na vědomí 
 

6. OZ projednalo žádost pana Libora Šedivého a paní Pavly Vavrochové o možnosti namontování 
nového veřejného osvětlení v ul. Družstevní u č.p. 255. Bude provedeno místní šetření odbornou 
firmou, která bude OZ o výsledku šetření informovat.   
 
 

7.  OZ projednalo žádost paní ing. Dity Hejzlarové o povolení umístění přípojek / splaškové a 
vodovodní/ k rodinnému domu na parc.č. 275/3 v ul. V kolonii do komunikace, která patří obci. 
Stavba domu i přípojky na pozemku jsou již povoleny (ohlášení stavby v červenci 2013).  
OZ nemá námitek k připojení na splaškovou kanalizaci a umístění přípojky splaškové kanalizace v 
ulici V Kolonii, na č. parc. 248/9, k.ú. Svinařov u Kladna, za podmínek uhrazení poplatku ve výši 
7000 Kč obci a zbudování přípojky svépomocí. OZ  nemá námitek na umístění vodovodní přípojky 
v ulici V Kolonii na č. parc. 248/9, k.ú. Svinařov u Kladna. 
 
Hlasování 4:0 
 

8. Pošta došlá: 0 
 
 

9. Pošta odeslaná:  
- Lesy ČR, s.p. – žádost o vyčištění koryta Libušínského potoka v katastru obce Svinařov  
- p. Šmausová Zlata – odevzdání Osvědčení o zvolení členkou zastupitelstva obce  
- POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA  a.s. - objednávka na pasport kanalizace v ul. Zahradní 

a Na Průhoně  
  
 

10. Info:    
- Pan starosta informoval OZ o žádosti firmy ELEKTROMONT Matějka, a.s. o vydání 

stanoviska k územnímu souhlasu a realizaci ke stavbě na parc.č. 1139/9-kNN. Jana 
Husnajová / Stavební výbor/ provede místní šetření a OZ seznámí s výsledkem šetření. 
 

- Příprava na „ Vánoční trhy“, které se konají dne 30.11.2013 na návsi ve spolupráci s SDH 
Svinařov 
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Závěr: Jednání zakončil v 18:50 hod. pan starosta 

 

 
 

 

 

Zapsala R. Horová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

Pružinec Jaroslav  dne:                         …………………………………….. 

Ověřovatel 

 

Husnajová Jana                 dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Mach Miroslav                  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 13.10.2013 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Schválení přípojek na obecní pozemek parc.č. 248/9 

 
 

II. Bere na vědomí: 

 
1. Stav finančních prostředků na účtu 
2. Vyhodnocení plnění Volebního programu 

 
 
 

Zapsala : R. Horová 


