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konaného dne 14. 5. 2014 v 18:00 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 

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. Spořící účet v Equa bank  

6. Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

7. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014-2018 

8. Došlá pošta 

9. Pošta odeslaná 

10. Usnesení 

 

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

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, R. Horová, M. Mach 

 

 Hlasování 5:0 

 

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

  

Hlasování 5:0 

 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:  
 



     

Zápis ze zasedání  Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 2 z 4 

 

Jana Husnajová informovala OZ o místním šetření na základě žádosti paní Vondráčkové, ohledně 
zbourání zdi na p.č. 16 v k.ú. Svinařov u Kladna. Vzhledem k tomu, že zeď sousedí bezprostředně 
s komunikací (chodníkem), musí stavebník podat “Žádost o odstranění stavby“ na příslušný 
stavební úřad (Slaný). 
 
Z důvodu zamezení “překopávání“ fotbalových míčů na pozemky sousedící s dětským hřištěm, 
bylo osloveno několik firem, pro zhotovení cenové nabídky na ochranné sítě, které by tomuto 
zabránily. 

 
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 1.953.117 Kč. Veškeré 
platby k polovině měsíce května 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 a schválilo uzavření smlouvy o spořícím bankovním účtu s Equa bank a.s.. Spořící 

účet bude využíván na uložení finančních prostředků za účelem jejich zhodnocení. 
 
Hlasování: 5:0 
 

6. Pan starosta informoval OZ o konání voleb do Evropského parlamentu, ve dnech 23. 5. 2014 
(pátek) v čase od 14:00 do 22:00 hod a 24. 5. 2014 (sobota) v čase od 8:00 do 14:00 hod v 
v zasedací místnosti OÚ Svinařov. 
 
OZ bere na vědomí 
 
18:15 příchod P. Thon 

 
7. OZ projednalo a schválilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2014 -2018. Vzhledem 

k počtu občanů v obci je stanovené rozmezí členů zastupitelstva na 7 – 15. OZ stanovilo 9 členů 
zastupitelstva pro volební období 2014 -2018.  
 
Hlasování 6:0 
 

8. Info 
 

Paní místostarostka informovala o místním šetření ve spolupráci s  odborem dopravy, v rámci 
dopravního značení v obci. 

 
9. Pošta došlá:  

- Oznámení o zahájení kontroly z České inspekce životního prostředí (oddělení ochrany 
vod). ČIŽP zahajuje kontrolu zaměřenou na plnění povinností stanovených vodním 
zákonem a to zejména na způsob likvidace splaškových vod z obce. Kontrola na místě 
bude vykonána dne 22. 5. 2014 od 9:30. 

 
10. Pošta odeslaná: 
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- Pí. Frömmelová – odstranění alobalové folie z veřejného osvětlení v ulici Zahradní.  
 
 
 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:15 hod. 

 

 

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

Horová Romana  dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Mach Miroslav                  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. Otevření spořícího účtu v Equa bank 
4. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014-2018 

 
 
 
 

II. Bere na vědomí 

1. Stav finančních prostředků na účtu 
2. Konání voleb do Evropského parlamentu (23.5.201- 24.5.2014) 

 

 

 
 
 

Zapsala : J. Husnajová 


