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konaného dne 14. 4. 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, M. Dvořák, R. Lébrová, A. Kasák, J. Husnajová, M. Mach, P. Thon 
Omluveni: J. Burle 
Hosté: J. Vožeh, P. Doxanský 
Přítomno je 8 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 (24. 2. 2021) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Návrh Smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ 

6. Žádost o povolení zkušebního vrtu - ranč Mallwen 

7. Žádost o  odkoupení pozemku parc. č. 205/3 k.ú. Svinařov u Kladna - manž. Pavlouskovi 

8. Vyúčtování dotací za rok 2020 - AFK, ZO ČSŽ, SDH 

9. Žádost o poskytnutí dotací na rok 2021 - AFK, ZO ČSŽ, SDH 

10. Akce „Pálení Čarodějnic 2021“ 

11. Kácení stromů a prořez zeleně - hlasování „per rollam“ 

12. 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, L. Bartková, R. Lébrová 

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 
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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 593.476,44 Kč. Na účtu na obnovu infrastruktury je uložena částka 188.679 Kč. Na spořícím účtu 
je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce ve výši 5.851.558,41 Kč. Celkem obec 
disponuje částkou 6.633.713,85 Kč. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit 
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce. Byla provedena kontrola operativního rozpočtu za rok 2020 
s výsledkem rozdílu proti rozpočtu + 73.243,43 Kč. 
OZ bere na vědomí 

 
 

5. OZ byl předložen návrh Smlouvy o dílo na akci: „ Rekonstrukce hasičské zbrojnice“, součástí smlouvy je 
i rozpočet na jednotlivé práce v celkové výši 957.434 Kč vč. DPH. V rámci rekonstrukce hasičské 
zbrojnice dojde k přístavbě zbrojnice a celkové rekonstrukci střechy i nad stávající částí zbrojnice. Práce 
na rekonstrukci budou prováděny hasiči v rámci tzv. „akce ZET“. 
Smlouva mezi obcí a SDH byla v rámci jednání podepsána. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 
 

6. Paní Machačková předložila OZ žádost o možnost zkušebního vrtu, z důvodu zásobování ranče Mallwen 
vodou. OZ se zkušebním vrtem souhlasí za podmínky, že budou dodrženy všechny legislativní postupy 
a vyřízena potřebná povolení. Obec Svinařov se nebude jakkoliv podílet na financování vrtu a věcí s tím 
spojených.  
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 
 

7. Manželé Pavlouskovi předložili OZ žádost o odkoupení pozemku parc. č. 205/3 k.ú. Svinařov u Kladna 
o výměře 175 m2, jedná se o přístupovou cestu k jejich garáži. OZ s odprodejem pozemku souhlasí, za 
podmínky, že vejde v platnost současný návrh nového ÚP, kde se v tomto místě s tímto pozemkem 
nepočítá pro zřízení místní komunikace pro budoucí přístup k pozemkům v navrhované lokalitě 
rodinných domů. Cena za odkup pozemku činí 100,-Kč/m2, tj.  celkem 17.500,-Kč. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 
 

 

8. OZ byla předložena vyúčtování dotací od AFK, ZO ČSŽ a SDH za rok 2020. OZ s vyúčtováním souhlasí 

bez připomínek. 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 
 

 

9. OZ byly předloženy žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Obce Svinařov od AFK, ZO ČSŽ a SDH. 

Z rozpočtu obce budou dotace poskytnuty následovně: 

- AFK – 35. 000,- 

- SDH – 35.000,- 

- ZO ČSŽ – 15.000,- 

Hlasování 8:0 (Schváleno) 
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10. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci nebude možné ani letos uskutečnit akci „Pálení 
Čarodějnic“. Spálení hromady za rybníkem Lébrák, tak proběhne bez účasti veřejnosti v režii SDH. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 
 

11. Dne 1. 4. 2021 bylo odsouhlaseno formou „per rollam“ kácení stromů a prořez zeleně v obci. 
OZ bere na vědomí 

 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:45 hod. 
 

Zapsala J. Husnajová 

 

Ověřovatelé zápisu:   

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel 

 

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

ověřovatel  
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 14. 4. 2021 

Zastupitelstvo obce Svinařov 

I. Schvaluje: 

1. 2021/12    Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2021/13     Program zasedání 

3. 2021/13 Návrh Smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ 

4. 2021/14 Žádost o povolení zkušebního vrtu - ranč Mallwen 

5. 2021/15 Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 205/3 k.ú. Svinařov u Kladna - manž. 
Pavlouskovi 

6. 2021/16 Vyúčtování dotací za rok 2020 - AFK, ZO ČSŽ, SDH 

7. 2021/17 Žádost o poskytnutí dotací na rok 2021 - AFK, ZO ČSŽ, SDH 

8. 2021/18 Akce „Pálení Čarodějnic 2021“ 

9. 2021/19 Kácení stromů a prořez zeleně - “per rollam 1. 4. 2021“ 

 

II. Bere na vědomí: 

1. Finance obecního úřadu 
 

 
 

Zapsala: J. Husnajová 

 


