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konaného dne 24. 2. 2021 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,  L. Bartková, J. Burle, M. Dvořák, R. Lébrová, A. Kasák, J. Husnajová 
Omluveni: P. Thon, M. Mach 
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva – zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 
 

Program: 

 

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti 

2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (16. 12. 2020) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti – integrovaná doprava 

Středočeského kraje 

6. Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN a.s. 

7. Návěstidla a úprava výjezdu v rámci akce: „Přístavba hasičské zbrojnice“  

8. Žádost - J. Šlégr 

9. Rozpočet obce na rok 2021 - odsouhlaseno 20. 1. 2021 (per rollam) 

10. Zadání ÚP Svinařov - odsouhlaseno  21. 1. 2021 (per rollam) 

11. Pronájem části pozemku parc. č. 480/1 k.ú. Svinařov u Kladna- odsouhlaseno 26. 1. 2021 (per rollam) 

12. Stočné na rok 2021 - odsouhlaseno 5. 2. 2021 (per rollam) 

13. Pronájem obecní garáže - odsouhlaseno 14. 2. 2021 (per rollam) 

14. Usnesení 

 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.  

Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

Ověřovatelé zápisu:  J. Pružinec, L. Bartková, R. Lébrová 

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

 

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

Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva: 0 
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4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Pružinec informoval OZ o stavu finančních 
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí na běžném účtu a v pokladně 
ve výši 301.394 Kč. Na účtu na obnovu infrastruktury je uložena částka 108.811 Kč. Na spořícím účtu je 
k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce ve výši 5.410.263,75 Kč. Celkem obec 
disponuje částkou 5.820.468,75 Kč. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit 
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 

 
 

5. Pan starosta seznámil OZ s návrhem Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní 
obslužnosti s integrovanou dopravou Středočeského kraje na rok 2021. Od 7. 3. 2021 bude opětovně 
do jízdních řádů zařazena linka Libušín – Svinařov – Smečno – Slaný. 
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 
 

6. Pan starosta předložil OZ návrh Smlouvy o zřízení služebnosti pro komunikační vedení a zařízení 
společnosti CETIN a.s. pro pozemky 316/3, 317/2, 477/25, 478/9 a 483/2  v k.ú. Svinařov u Kladna. 
Hlasování 7:0 (Schváleno) 

 
 

7. J. Husnajová předložila OZ návrh na umístění návěstidel pro výjezd hasičské techniky a zároveň vysekání 
keřů naproti kontejnerům při výjezdu na komunikaci na pozemku parc. č. 7/2 k.ú. Svinařov. Výše 
zmíněné je nutné z důvodu plánované přístavby hasičské zbrojnice a tedy následné úpravy výjezdu 
hasičské techniky a zajištění dobrých rozhledových poměrů při výjezdu na hlavní komunikaci a zajištění 
bezpečnosti chodců. 
Hlasování 7:0 (Schváleno) 
 

 

8. J. Šlégr předložil OZ žádost o stanovisko obce Svinařov jako silničního správního úřadu pro místní a 

účelové komunikace, že pozemek parc. č. 230/7 a 230/6 v k.ú. Svinařov u Kladna je místní komunikací. 

OZ bere na vědomí 

 

 

9. OZ odsouhlasilo per-rollam rozpočet obce na rok 2021. 

Hlasování 9:0 :0(Schváleno) 

 

 

10. OZ odsouhlasilo per-rollam v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5) zák. č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednané zadání Územního 
plánu Svinařov. 
Hlasování  9:0:0 (Schváleno) 
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OZ odsouhlasilo per-rollam vyhodnocení došlých stanovisek, vyjádření, připomínek 
uplatněných k návrhu zadání územního plánu Svinařov. 

Hlasování 9:0:0 (Schváleno) 

 

11. OZ odsouhlasilo pronájem části pozemku parc. č. 480/1 v k.ú. Svinařov u Kladna, o výměře 20x15 m a 

jeho dočasné oplocení. Cena pronájmu činí 2 Kč/m2, pozemek byl pronajat panu M. Dlouhému a J. 

Vožehovi.  

Hlasování 9:0:0 (Schváleno) 

 

 

12. OZ odsouhlasilo per-rollam stočné TSH na rok 2021 

Hlasování 8:0:1 

 

 

13. OZ odsouhlasilo pronájem garáže na pozemku obecního úřadu panu J. Pružincovi za poplatek 

150,-. 

Hlasování 8:0:1 (Schváleno) 

 

 

 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:25 hod. 
 

 

Zapsala J. Husnajová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

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

Ověřovatel 

 

Lenka Bartková    dne:                          …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Radka Lébrová  dne:                           ……………………………………. 

ověřovatel  
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 24. 2. 2021 

Zastupitelstvo obce Svinařov 

I. Schvaluje: 

1. 2021/01    Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2021/02     Program zasedání 

3. 2021/03  Smlouva o spolupráci s PID 

4. 2021/04 Smlouva o zřízení služebnosti - CETIN a.s. 

5. 2021/05 Návěstidla a úprava výjezdu v rámci akce: „Přístavba hasičské zbrojnice“ 

6. 2021/06 Rozpočet obce na rok 2021 – „per rollam“ 

7. 2021/07 v souladu s § 6 odst. 5 písm. b.)  a § 47 odst. 5) zák. č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednané zadání Územního plánu 
Svinařov (viz. příloha č. 1)_“per rollam“ 

8. 2021/08 návrh vyhodnocení došlých stanovisek, vyjádření, připomínek uplatněných k návrhu 
zadání územního plánu (viz. příloha č. 2)_“per rollam“ 

9. 2021/09 Pronájem části pozemku parc. č. 480/1 v k.ú. Svinařov u Kladna_“per rollam“ 

10. 2021/10 Stočné na rok 2021_“per rollam“ 

11. 2021/11 Pronájem obecní garáže_“per rollam“ 

 

 

II. Bere na vědomí: 

1. Finance obecního úřadu 

2. Žádost_J. Šlégr 
 

 
 

Zapsala: J. Husnajová 

 


