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konaného dne 3.6. 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, P. Batakov 
Omluveni: R.Horová, Z. Šmausová, M. Dušková, 
Nepřítomen:  
Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 

Program: 

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva  
2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (13. 5. 2015) 
4. Finance obecního úřadu 
5. Výzva k přidělení čísla popisného – stavební úřad Slaný 
6. Auditorská zpráva o výsledcích a předložení hospodaření za rok 2014  
7. Projednání účetní uzávěrky roku 2014 
8. Zajištění dětského dne 
9. Vyhodnocení Územního plánu Svinařov 
10. Kino na Kolečkách, nabídka akce 
11. Žádost o vyjádření stanoviska k technickému řešení stavby – uniSERVIS HAŠEK s.r.o. 

12. Usnesení 

 
 

1. Pan starosta přivítal OZ, přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

 Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, P. Thon, M. Mach 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

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

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:  
bod. č. 3 (13.5.2015) – Herní prvek na dětské hřiště, byla vyhotovena objednávka. 

 
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 229.487,44,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj 
obce ve výši 3.237.878,38,-Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.467.365,82,- Kč. Veškeré platby za 
měsíc květen 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. Pan starosta informoval OZ o výzvě stavebního řadu Slaný k přidělení čísla popisného. Nově bylo pro 
rodinný dům přiděleno č.p. 267. 
Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 
6. Obecnímu zastupitelstvu byla předložena Auditorská zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2014 a 

pan starosta informoval OZ o výsledku hospodaření obce Svinařov za rok 2014. 
OZ bere na vědomí 
 

7. Obecní zastupitelstvo obce Svinařov projednalo a schvaluje dle ustanovení §84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Auditorskou zprávu za rok 2014, účetní závěrku roku 2014, 
závěrečný účet a výsledek hospodaření za rok 2014. Auditem hospodaření bylo zjištěno a 
konstatováno, že účetnictví poskytuje věrný obraz hospodaření a v hospodaření obce nebyly zjištěny 
závady (protokol viz. příloha). 
Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

8. Sl. místostarostka informovala OZ o zajištění akce Dětský den, který se bude konat dne 7.6.2015 od 

14:00 hod. Akce bude organizována místním Sborem dobrovolných hasičů, za přispění a pomoci 

obce. Pro děti budou připraveny hry, atrakce, odměny a malé občerstvení. SL. místostarostka vyzvala 

Zastupitele k aktivní účasti na avizovaném dětském dnu. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

9. Sl. místostarostka informovala OZ o možnosti vyhodnocení Územního plánu Svinařov a zpracování 

zprávy o jeho uplatňování za uplynulé období 2009-2014. Každá obec má dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen stavební zákon) a za 

použití §84 odst. 2 písmene x) zákona č. 128/2000 SB., o obcích a podle § 55 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona po uplynutí 4 let od nabytí účinnosti územního plánu možnost 

požádat o jeho vyhodnocení. Pořizovatelem výše uvedené zprávy bude Stavební úřad Slaný – Úřad 

územního plánování, MěÚ Slaný. Pořízení zprávy je úřadem prováděno bez poplatku. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

10. Sl. místostarostka seznámila OZ s nabídkou akce s názvem „Kino na Kolečkách“. V rámci této akce je 

možné uspořádat pro občany obce tzv. letní kino. Pořádající společnost zajistí plátno, promítací 

zařízení a vybraný film, po domluvě přijede v daný den na dohodnuté místo a film stylem letního 

kina, tj. posezení na louce s možností zakoupení občerstvení a zhlédnutí vybraného filmu. Akce je 

zpoplatněna částkou 6 900,- s DPH,- s možností celé nebo částečné úhrady obcí. V případě částečné 

úhrady, je nutné vybírat vstupné. OZ navrhuje odsouhlasit plnou úhradu částky obcí.  

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

11. OZ projednalo žádost společnosti uniSERVIS HAŠEK s.r.o. o přeložku stávajícího střešníku umístěného 

ve zdivu č.p. 90 v obci Svinařov, kde stávající střešník bude demontován a nahrazen novým 
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betonovým podpěrným bodem NN v trase vedení. Obec Svinařov z hlediska vlastníka sousedního 

dotčeného pozemku nemá ke stavbě námitek. 

Hlasování 6:0 (Schváleno) 

 

 

Pošta došlá:  

• Kontrola požární ocharny – HZS Kladno 

• Auditorská zpráva o výsledcích a předložení hospodaření za rok 2014  
  
Pošta odeslaná:  

 
Info:   

• Pan starosta informoval OZ o probíhajícím prořezu stromů v obci. Dřevo ze stromů bude z hlediska 
bezpečnosti skladováno v prostoru před obecním úřadem.  

• Pan starosta poděkoval SDH Svinařov za velice podařené uspořádání Staročeských Májů 2015, dále 
poděkoval zúčastněným členům OZ za pomoc při přípravě. 

 
 

 
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:40 hod. 

 

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 3.6.2015 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2015/36 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2015/37 Program zasedání 

3. 2015/38 Nové čp. 267 

4. 2015/39 Auditorská zpráva o výsledcích a předložení hospodaření za rok 2014 

5. 2015/40 Projednání účetní uzávěrky roku 2014 

6. 2015/41 Vyhodnocení územního plánu 

7. 2015/42 Kino na Kolečkách, nabídka akce 

8. 2015/43 Žádost o vyjádření stanoviska k technickému řešení stavby  

 

II. Bere na vědomí 

1. Stav finančních prostředků na účtu 

2. Zajištění dětského dne 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


