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konaného dne 23.4.2014 v 16:45 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti 

(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, J. Fučík 

Omluveni:  P. Thon  

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 – návrh na zřízení spořícího  účtu 

5. Osvětlení v ul. Zahradní – p. Frömmelová, p. Sailerová 

6. Nákup ochranné sítě a sloupků na dětské hřiště 

7. Zajištění akce „ pálení čarodějnic“ 30.4.2014 

8. Žádost obyvatel z ul. Družstevní – instalace dopravního značení 

9. Žádost paní Vondráčkové – zbourání zdi 

10. Došlá pošta 

11. Pošta odeslaná 

12. Usnesení 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena R. Horová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, J. Husnajová, J. Fučík 

 

 Hlasování 5:0 

 

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

  

Hlasování 5:0 
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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 1.713.274,67 Kč. Veškeré 
platba za měsíc duben jsou uhrazeny. 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 paní Frömmelové ohledně odstranění veřejného osvětlení v ul. Zahradní 

před čp. 153 / viz OZ 19.2.2014, bod č. 9/. V ul. Zahradní bylo provedeno místní šetření, kde bylo 
zjištěno, že lampa veřejného osvětlení je obalena hliníkovou folií, čímž hrozí poškození obecního 
majetku / požáru, el. zkratem, přehřátím/. OZ rozhodlo, že veřejné osvětlení odstraněno nebude 
a veřejné osvětlení bude uvedeno okamžitě do původního stavu. Výzva o odstranění hliníkové 
folie bude písemně odeslána. 
 
Hlasování: 5:0 
 

6. OZ projednalo návrh paní Burdové o pořízení ochranné sítě a sloupků za dětské hřiště. Cenové 
návrhy budou projednány na příštím OZ. 
 
OZ bere na vědomí 
 

7. OZ projednalo zajištění akce „ pálení čarodějnic“, která se bude konat dne 30.4.2014 na louce „Za 
Lébrákem“ ve spolupráci s SDH Svinařov. 
 
OZ bere na vědomí 
 

8. OZ projednalo a schválilo žádost obyvatel z ul. Družstevní o umístění dopravní značky / omezení 
rychlosti/z důvodu prašnosti a hlavně bezpečnosti na komunikaci. 
 
Hlasování 5:0 
 

9. OZ projednalo žádost paní Vondráčkové ohledně zbourání zdi na parc.č. 16, katastrální území 
Svinařov, souběžnou s parc.č. 22/4 v katastrálním území Svinařov u nemovitosti čp. 93 / nyní 
používaná jako chodník/. Důvodem je rozpadající se omítka a obava o pád na veřejné 
prostranství, dalším záměrem je možnost vybudování parkování na vlastním pozemku. Bude 
provedeno místní šetření. Výsledek šetření bude projednán na příštím OZ. 

 
OZ bere na vědomí 
 

10. Pošta došlá:  
- ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKKOVÝCH ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ 

STŘEDNÍ ČECHY – Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí( 
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neznámý vlastník) -§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – výzva o zveřejnění 
seznamu na úřední desce Oú Svinařov společně s přiloženými informacemi pro veřejnost 
a výzvou aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM / dokumenty budou 
řádně zveřejněny na Úřední desce Oú Svinařov po dobu 15 dní, výzva bude zveřejněna i 
ve Svinařovském  Zpravodaji .  

- Magistrát města Kladna Odbor dopravy – Odbor dopravy a služeb Magistrátu města 
Kladna – Sdělení o nutnosti zahájit úkony k určení kategorie pozemních komunikací ( viz. 
§ 3, § 6, § 7, § 40 odst.5,zákona č. 13/1997 Sb) a jejich pasportizaci( viz § 6 zákona č. 
13/1997 Sb. 

- ing, Radek Kaemer  - Projekt na kanalizaci ul. Na Průhoně a ul. Zahradní 
 
 
 

 
11. Pošta odeslaná: 

- Jezdecký oddíl Libušín, Vinařice, Třebichovice, Ledce – žádost o uklízení koňského trusu 
při průjezdech jezdců na koních obcí. 

- COOP JEDNOTA KLADNO – výzva o zřízení vývěsky a dodržování zákazu konzumace 
alkoholických nápojů před prodejnou, na základě OZV č. 1 z roku 2013. 

 
 
 

Závěr: Jednání zakončil v 18:00 hod. pan starosta 

 

 

Zapsala R. Horová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

Fučík Jaroslav                  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 23.4.2014 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Lampa veřejného osvětlení – odstranění hliníkové folie 
4. Umístění dopravního značení v ul. Družstevní 

 
 
 
 

II. Bere na vědomí 

1. Stav finančních prostředků na účtu 
2. Pořízení ochranné sítě a sloupků za dětské hřiště 
3. Zajištění akce “Pálení čarodějnic“ 
4. Odstranění zdi u čp. 93 

 

 
 
 

Zapsala : R. Horová 


