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konaného dne 19.2.2014 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, J. Husnajová, 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. Schválení rozpočtu OÚ Svinařov na rok 2014 

6. Žádost o instalaci dopravní značky v ul. Zahradní 

7. ČSAD MHD Kladno a.s., smlouva na rok 2014  

8. ČEZ – odkoupení pozemku čp. 498/2 

9. Žádost o umístění osvětlení – ul. Zahradní 

10. Došlá pošta 

11. Pošta odeslaná 

12. Info    

13. 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 
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3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0 
 
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval OZ o stavu finančních 

prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí 897.733,25 Kč. Stále 
platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci schváleného Plánu 
rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 

 
5. Pan Mach předložil návrh rozpočtu na rok 2014. OZ bylo po připomínkách podrobně seznámeno 

s jednotlivými položkami rozpočtu. Příjmy obec rozpočtuje na rok 2014 ve výši 6.589.700,- Kč a 
výdaje také ve výši 6.589.700,- Kč. Rozpočet obce na rok 2014 je vyrovnaný.  
Rozpočet bude řádně vyvěšen na úřední desce OÚ Svinařov po dobu 15 dnů, poté bude zaslán na 
Krajský úřad. OZ rozpočet na rok 2014 schválilo. 
 
Hlasování 4 : 0 
 

6. Pan starosta seznámil OZ s žádostí pana Frömmela ohledně instalace dopravní značky v ul. 
Zahradní č. 10a /slepá ulice/ a s žádostí paní Zelenkové o umístění dopravní značky v ul. 
Smečenská č B29 /zákaz stání / s dodatkem č E08e / úsek platnosti/. Dále pan starosta 
informoval OZ o jednání se zástupcem Magistrátu města Kladna - odbor dopravy, který po 
telefonické konzultaci přislíbil osobní návštěvu spojenou s místním šetřením. 
OZ bere na vědomí  
 

7. OZ projednalo Dodatek č. 7 /2014/ smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové 
osobní dopravě uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů mezi ČSAD MHD Kladno a.s a Obcí Svinařov. Platby pro jednotlivé měsíce roku 2014 
provede objednatel zálohami ve výši 6 600,-Kč splatnými vždy do 20. dne příslušného 
kalendářního měsíce.  OZ Dodatek ke smlouvě schválilo. 
 
Hlasování 4:0 
 

8. OZ projednalo návrh ČEZ Distribuce, a.s. o odkoupení pozemku – pod trafostanicí -  par.č. 498/2 o 
výměře 4m², v k.ú. Svinařov. OZ navrhuje cenu za 350,-Kč/1m² nebo za cenu určenou znaleckým 
posudkem, který zajistí ČEZ Distribuce, a.s. na vlastní náklady. 
 
Hlasování 4:0 

 
 

9. OZ  projednalo žádost paní Sailerové ohledně osazení nového obecního osvětlení v ul. Zahradní 
před čp. 153. Z důvodu prevence ve smyslu předcházení škodám na životě, zdraví osob a majetku 
a životního prostředí – dle ČSN 13201- 1 až 4 Osvětlení pozemních komunikací. OZ instalaci 
nového osvětlení v ul. Zahradní schválilo.  
 
Hlasování 4:0 
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10. Pošta došlá:  
- Žádosti o instalaci dopravního značení v ul. Zahradní a v ul. Smečenská -  viz bod č. 6 
- ČSAD MHD Kladno a.s. – smlouva na rok 2014 – viz bod č. 7 
- ČEZ Distribuce, a.s odkoupení pozemku parc. č. 492/2, trafostanice u hřiště – viz bod č. 8 
- Instalace osvětlení v ul. Zahradní – viz bod č. 9 
- Pan Ebert – vyjádření na výzvu ohledně odpojení splašků do dešťové kanalizace- vlastní 

jímku. 
 
 

11. Pošta odeslaná: 
- Pan Ebert – objasnění výzvy na odpojení splašků z dešťové kanalizace. Výzva byla na 

základě doporučení Odboru výstavby Magistrátu města Kladna a Povodí Vltavy zaslána 
všem majitelům nemovitostí z ul. Zahradní a Na Průhoně 

- Rozeslání dopisů 42 majitelům nemovitostí z ul. Na Průhoně a z ul. Zahradní ohledně 
odpojení splašků z dešťové kanalizace. 
 
 

12. Info:  
- Námitka paní Frömmelové k instalaci nového obecního osvětlení v ul. Zahradní 
 
- Upozornění paní Majerové na nutnost oplocení  dětského hřiště 
 
- Změna kanalizace Zahradní/Na Průhoně na splaškovou - v tuto chvíli je pasport 

kanalizace v ul. Zahradní předán na vodoprávní úřad a je jednáno v 2. etapě o cenových 
nabídkách na projektové práce změny stavby, která bude zpracována autorizovaným 
projektantem v oboru vodního hospodářství.  
 

- OZ obce neschvaluje nabídku zařazení správního území obce Svinařov do území 
působnosti místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s. na období 2014-2020 
 
Hlasování 4:0 
 

- OZ projednalo Metodické sdělení odboru dozoru a kontroly veřejné zprávy ze dne 
19.12.2013 a zamítlo zvýšení odměn zastupitelů obce Svinařova. Odměny zastupitelů se 
nezvyšují. 
 
Hlasování: 4:0 
 

  
Závěr: Jednání zakončil v 18:35  hod. pan starosta 
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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 19.2.2014 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Stav finančních prostředků na účtu 
4. Rozpočet obecních finančních prostředků na rok 2014 
5.  ČSAD MHD Kladno a.s – smlouvu na linkovou dopravu na rok 2014 
6. Prodej pozemku na par. č. 498/2 od trafostanicí u hřiště o výměře 4m² 
7. Instalaci nového osvětlení v ul. Zahradní 
8. Zamítnutí nabídky do místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy 

o.p.s. na období 2014-2020 
9. Zamítnutí zvýšení odměn zastupitelů obce Svinařov – Metodické 

doporučení Odboru dozoru a kontroly veřejné zprávy ze dne 19.12.2013 
 
 

II. Bere na vědomí: 

1.  Stav finančních prostředků na účtu 
2. Instalaci dopravního značení v ul. Zahradní a v ul.Smečenská 

 
 
 
 

 
Zapsala : R. Horová 


