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konaného dne 9.12. 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, P. Thon, M. Dvořák, R. Horová, Z. Šmausová, M. Dušková, P. Batakov 
Nepřítomni (omluveni): M. Mach 
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 (18.11. 2015) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Diskuze občanů 

6. 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: 0 
 

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan starosta informoval OZ o stavu finančních 
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí na běžném účtu a v pokladně 
ve výši 286.941,68,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj 
obce ve výši 3.821.651,04,- Kč, v pokladně OÚ je částka ve výši 4.560,- Kč. Celkem obec disponuje 
částkou 4.163.152,72,- Kč. V tuto chvíli jsou všechny platby za předchozí měsíc uhrazeny. Stále platí, 
že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 
 

5. Diskuze občanů: 

Paní Adamová: Ty chodníky budou placeny z  dotací  a nebo  z obecních peněz? 

Pan starosta: Dotace neustále sledujeme, ale v tuto chvíli žádné vyloženě na chodníky vypsané nejsou.  

Pan Dvořák: Teď nic není, teď se ukončily  všechny  dotace k  poslednímu  listopadu a  začnou úplně 

nové od 1. ledna.  
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Paní Adamová: Takže pokud dostanete povolení tak začne realizace z obecních peněz? 

Pan starosta: No ano, ale to stejně musí být, protože teď je systém, že obec vše zaplatí a zpětně je mu 

vyplácen příspěvek z dotace. 

Pan Batakov: No chcete hned požádat o dotace, projekt bude hotový, takže můžeme požádat. 

Pan starosta: Dotační tituly sledujeme a pokud by jsme vyhovovali, tak se o ně přihlásíme, proto je celá akce 

rozdělena do etap, aby bylo jednodušší o ně zažádat. 

Paní Valtová: Pes paní Sedlákové? 

Sl. Husnajová: Pro příště bychom Vás chtěli poprosit, pokud Vaše dítě kousne pes, běžte rovnou za jeho 

majitelem a nečekejte do druhého dne, aby jste to mohli říct starostovi. Nejedná se o obecního psa a pan 

starosta s tím ani druhý den nic neudělá. Jinak s paní Sedlákovou jsem mluvila a v tuto chvíli zde již nebydlí, 

pouze sem bude psa na několik dnů v měsíci dovážet. I tak byla upozorněna na další důsledky v případě jeho 

útěku. 

Info:  

• Pan starosta informoval o jednání s projektantem Ing. Kaemerem, který dle dohody z předchozí 
schůzky s občany, jednal s Mm Kladna, OŽP, vodoprávním úřadem. Z jednání vyplynulo, že navržené 
separátory pro ulici Smečenská a Pod Kozincem není možné ani v tomto případě použít. Z tohoto 
důvodu se Obec Svinařov obrátí na příslušný nadřízený správní orgán s prosbou o pomoc v řešení 
věci. 

• Pan starosta poděkoval zúčastněným zastupitelům a  SDH za uspořádání Vánočního Jarmarku spolu s 
rozsvícením Vánočního stromu, které se konalo 28.11.2015. 

• Pan starosta dále informoval o průběhu akce „Projekt rekonstrukce stávajících chodníků podél ulice 
Rudé Armády“. V tuto chvíli je dokumentace rozpracována a začátkem roku 2016 bude předložena její 
finální verze. 

 
 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:17 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

Ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 9. 12. 2015 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2015/69 Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2015/70 Program zasedání 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 
 

 
 

Zapsala :  J. Husnajová 


