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konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti 

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

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

 

Přítomni: 
J. Pružinec, J. Husnajová, M. Mach, P. Thon, M. Dvořák, M. Dušková, R. Horová, Z. Šmausová, P. Batakov 
Omluveni: M. Dušková 
Přítomno je 8 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 

Program: 

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva  
2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (1. 4. 2015) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Cenové nabídky na prořez stromů – 3x 
6. Cenová nabídka na malotraktor VARI 
7. AFK Svinařov, žádost o přístavbu šatny na fotbalovém hřišti 
8. Kolaudace kanalizace ul. Na Průhoně a Zahradní 
9. Ukládání bioodpadu – obecně závazná vyhláška 
10. Nový herní prvek na dětském hřišti 
11. Cenová nabídka na opravu laviček v obci a na fotbalovém hřišti 
12. Kontrola obecních studní 
13. Zajištění akce pálení čarodějnic 30. 4. 2015 
14. Usnesení 

 
1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, P. Thon, Z. Šmausová 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

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

Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:  
bod. č. 3 (1. 4. 2015) – Předložení nabídek na nový herní prvek, Z. Šmausová, viz bod č. 9. 

 
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 na běžném účtu a v pokladně 
ve výši 135.189,35,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj 
obce ve výši 3.234.137,15,- Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.369.326,50,- Kč. Veškeré platby za 
měsíc duben jsou uhrazeny v řádném termínu. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné 
zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 
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5. Paní Horová na minulém zastupitelstvu informovala OZ o předložení cenových nabídek na prořez a 
kácení stromů v obci. Nabídky předložily celkem tři firmy, f. FAGUS údržba zeleně s.r.o., f. KLIRO 
úklidový servis a f. Martin Nezhyba. Vzhledem k odlišnostem v nabízených pracích si zastupitelé 
jednotlivě prostudovali předložené nabídky. Nově byla předložena snížená cenová nabídka f. Martin 
Nezhyba v celkové výši 100 800,- bez DPH. Vzhledem k rozsahu nabízených prací touto firmou a 
zpracování nabídky, včetně dendrologického posudku, navrhuje pan starosta pro realizace prořezu f. 
Martin Nezhyba. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

Úkol: sepsání smlouvy na prořez stromů O: R. Horová T: neprodleně 

 

 
6. Pan starosta informoval OZ o cenové nabídce na malotraktor VARI ve výši 39 990,- Kč s DPH. 

Malotraktor bude sloužit jako výpomoc pro obecní pracovníky, v současnosti disponuje obec frézou, 
která v případě poškození není čím nahradit. Pan starosta proto navrhuje zakoupení malotraktoru 
VARI dle předložené nabídky. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

Úkol: zajištění koupě malotraktoru O: J. Pružinec T: 30.6.2015 

 
7. Pan starosta informoval OZ o žádosti AFK o přístavbě šatny na fotbalovém hřišti. Stávající šatny, jsou 

pro fotbalový klub a jeho hráče nedostačující a ve velmi špatném stavu. Protože se jedná o obecní 
majetek, žádá AFK úhradu plánované přístavby s nabídkou výpomoci prací hráči. Pan starosta 
navrhuje prošetření možnosti výstavby a zjištění stávajícího stavu současného zázemí.  
Hlasování 8:0 (Schváleno) 
Úkol: prošetření možnosti výstavby O: J. Husnajová T: 13.5.2015 

 

8. Pan starosta informoval OZ o konání kolaudace akce: „Dokončení splaškové kanalizace v ul. Na 
Průhoně a ul. Zahradní v obci Svinařov, změna užívání stavby“. Kolaudaci byl přítomen pan starosta, 
pan Křeček (SDI) a zástupkyně Mm Kladna, vodoprávního úřadu. Stejně jako při povolování stavby, 
byla i kolaudace rozdělena na dvě akce a to, propojení a změna v užívání. Kontrolní prohlídka místa 
stavby proběhla se závěrem udělení kolaudačního souhlasu, pro obě akce. 
OZ bere na vědomí 
 

9. Paní Horová informovala OZ o nové vyhlášce, týkající se třídění bioodpadů, která vešla v platnost 1. 4. 
2015. Dle této vyhlášky má obec povinnost zajistit pro občany možnost třídění bioodpadů, podoba 
sběrné sítě je zcela na uvážení obce. Paní Horová vypracovala novou vyhlášku týkající se třídění 
bioodpadu s názvem: Obecně závazná vyhláška obce Svinařov č.1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 

se stavebním odpadem na území obce Svinařov. Vzhledem k tomu, že byla vyhláška zkontrolována 
příslušnými úřady, navrhuje pan starosta její schválení. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 
Úkol: zajištění vyvěšení vyhlášky O: R Horová T: neprodleně 

 
 

10. Na minulém zastupitelstvu pověřil pan starosta Z. Šmausovou výběrem herního prvku na dětské 
hřiště s předložením jednotlivých nabídek. Paní Šmausová navrhla pro zakoupení vahadlovou 
houpačku. Vzhledem k tomu, že nebyl předložen konkrétní prvek, jeho cena, ani prozatím není 
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známo, zda se na dané místo na hřišti vejde. Pověřil pan starosta znovu Z. Šmausovou předložení výše 
uvedeného na příštím zastupitelstvu 13. 5. 2015.  
OZ bere na vědomí 
Úkol: cenové nabídky na herní prvek na dětské hřiště O: Z. Šmausová T: 13. 5. 2015 

 

11. Pan starosta informoval OZ o předložení cenových nabídek na opravu laviček v obci, konkrétně lavičky 

před místním obchodem Jednoty a vybraných laviček na fotbalovém hřišti. Nabídka truhlárny ve výši 

19 000,- bez DPH (cena je uvedena jen za materiál bez práce), a nabídka fy pana Kuldy ve výši 

22 595,- Kč s DPH (materiál+práce). Pan starosta pro zhotovení navrhuje fy pana Kuldy. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 
Úkol: vyhotovení objednávky na výše uvedenou práci O: J. Pružinec T: neprodleně 

 

12. Pan starosta navrhl OZ provedení kontroly obecních studní, zjištění a zhodnocení jejich stávajícího 

stavu. Kontrolou budou pověřeni místní hasiči. 

Hlasování 7:0 (Schváleno)  
19:00_odchod pan Batakov 
 

13. OZ projednalo zajištění akce „Pálení čarodějnic“, která se bude konat dne 30. 4. 2015 na louce za 

rybníkem „Lébrák“. Akce bude probíhat ve spolupráci s SDH Svinařov.  

OZ bere na vědomí 
 19:05_příchod pan Batakov 

 
Pošta došlá: 0 
  
Pošta odeslaná:  

• Dopis občanům (12x) v ul. Zahradní a Na Průhoně s upozorněním na porušení smlouvy o odpojení od 
dešťové kanalizace v těchto ulicích. Dopis byl odeslán na základě výsledků ze zkoušky kouřostrojem, 
která proběhla v minulých týdnech. 

• Návrh na realizaci dokončení splaškové kanalizace v ul. Smečenská a Pod Kozincem na Povodí Vltavy. 
 

Info:  
 

• Pan starosta a sl. Husnajová informovali o jednání pro obnovení projektové dokumentace na 
revitalizaci návsi a cest kolem rybníka a dětského hřiště. Vzhledem k tomu, že byly projekty zhotoveny 
v roce 2009 a dříve, tedy neodpovídají dnešním normám a požadavkům na výstavbu, bude nutné 
zhotovení zcela nové projektové dokumentace na požadované akce. Nově by chtělo OZ zahrnout 
úpravy chodníku podél ul. Rudé Armády. 

• V minulých dnech byla v ul. Zahradní a Na Průhoně provedena kontrola tzv. kouřostrojem. Přístroj 
ověřuje, zda jsou jednotlivé domy napojeny dešťovými svody do splaškové kanalizace. I když byly na 
konci roku 2013 sepsány smlouvy s jednotlivými domácnostmi o odpojení se od dešťové kanalizace, 
bylo kouřostrojem „odhaleno“ 12 domácností. Tito byli informováni o okamžitém odpojení svodů od 
kanalizace.  
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• Pan starosta informoval o pročištění odtoku rybníka u dětského hřiště. Odtoky jsou velmi zanesené a 
hladina rybníka se neustále zvyšuje, odtoky byly, tak jak to bylo možné, pročištěny. Stav rybníka bude 
nadále kontrolován.  

• Sl. Husnajová informovala o jednání s Lesy ČR ohledně pročištění Libušínského potoka. Po dohodě se 
správcem, bude provedena kontrolní prohlídka na místě. 

 
 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta ve 19:25 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

Thon Petr   dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Šmausová Zlata                 dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 22. 4. 2015 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2015/23 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2015/24 Program zasedání 

3.  2015/25 Cenové nabídky na prořez stromů_3x 

4.  2015/26 Nabídka na malotraktor VARI 

5.  2015/27 Ukládání bioodpadu – obecně závazná vyhláška č.1/2015 

6.  2015/28 Cenová nabídka na opravu laviček v obci a na fotbalovém hřišti 

7.  2015/29 Kontrola obecních studní 

 

II. Bere na vědomí 

1. Stav finančních prostředků na účtu 

2. Kolaudace kanalizace ul. Zahradní a ul. Na Průhoně 

3. Pořízení nového herního prvku na dětské hřiště 

4. Zajištění akce pálení čarodějnic 30.4.2015 

 
Zapsala :  J. Husnajová 


