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konaného dne 1. 9. 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, P. Thon, M. Mach 
Omluveni: J. Burle 
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 (9.6.2021) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Žádost o stanovisko pro sloučené územní řízení_lokalita ul. Družstevní 

6. Žádost o prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 496/8, 496/7 a přípojek 

kanalizace pro pozemky parc. č. 497/3, 497/5, 497/6, 497/8, 497/9 k.ú. Svinařov u 

Kladna_odsouhlaseno „per rollam“ 

7. Navýšení rozpočtu na akci: Rozloučení s prázdninami“_odsouhlaseno „per rollam“ 

8. 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 

 

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 273.758,28 Kč. Na účtu na obnovu infrastruktury je uložena částka 348.349 Kč. Na spořícím účtu 
je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce ve výši 6.754.197,36 Kč. Celkem obec 
disponuje částkou 7.367.304,64 Kč. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit 
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
OZ bere na vědomí 

 
5. Pan Huml podal žádost o stanovisko ke sloučenému územnímu řízení pro rozdělení pozemků parc. č. 

517/21, 517/20, 517/22, 517/25, 517/18, 526/2, 516/4, 515/11, 515/10, 515/9, 529, 516/2, 186/14 a 
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186/8  v k.ú. Svinařov u Kladna. Obec Svinařov souhlasí s rozdělením pozemků za dodržení podmínek 
platného územního plánu Svinařov. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 
6. Paní Králová jako zástupce majitelů dotčených pozemků předložila OZ žádost o možnost prodloužení 

hlavního řadu splaškové kanalizace na pozemku parc. Č. 496/8 a 496/7 a následného připojení 
jednotlivých pozemků parc. Č. 497/3, 497/5, 497/6, 497/8, 497/9 k.ú. Svinařov u Kladna ke kanalizaci. 
OZ s předloženým návrhem souhlasí, bude uzavřena Plánovací smlouva mezi vlastníky pozemků a Obcí 
Svinařov. Akce bude provedena na náklady stavebníků, po dokončení prací bude stavba předána do 
správy Obce Svinařov.  
Hlasování 8:0 (Schváleno) 

 
7. OZ odsouhlasilo navýšení rozpočtu na akci „Rozloučení s prázdninami“, rozpočet byl navýšen na 28.000 

Kč. 
Hlasování 8:0 (Schváleno) 
 

 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:30 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 01. 09. 2021 

Zastupitelstvo obce Svinařov 

I. Schvaluje: 

1. 2021/25    Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2021/26     Program zasedání 

3. 2021/27 Žádost o stanovisko pro sloučené územní řízení_lokalita ul. Družstevní 

4. 2021/28 Žádost o prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 496/8, 
496/7 a přípojek kanalizace pro pozemky parc. č. 497/3, 497/5, 497/6, 497/8, 497/9 k.ú. Svinařov 
u Kladna_odsouhlaseno „per rollam“ 

5. 2021/29 Navýšení rozpočtu na akci: Rozloučení s prázdninami“_odsouhlaseno „per rollam“ 
 

 

II. Bere na vědomí: 

1. Finance obecního úřadu 
 

 
 

Zapsala: J. Husnajová 

 


