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konaného dne 13. 10. 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, M. Mach, R. Lébrová, P. Thon, A. Kasák, J. Husnajová 
Přítomno je 9 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 (1. 9. 2021) 

4. Finance obecního úřadu 

5. Výběrové řízení na akci: „Rekonstrukce ul. Třebichovická a Příční“ 

6. Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Svinařov_Obůrka Podháj p. J. Kejkrt 

7. Pronájem hrobového místa na místním hřbitově 

8. Žádost o stavbu na pozemku parc. č. 1157 k.ú. Smečno_p. Vlček 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dopravní obslužnosti obce Svinařov 

10. Žádost o uzavření dohody o převzetí prvků technické infrastruktury_p. Huml 

11. Žádost o pokácení stromu_p. Voráček 

12. Nabídka virtuální letecké prohlídky obce dronem_Google 

13. Smlouva o Smlouvě budoucí pozemku 438/2 

14. Usnesení 

 

 

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 9 členů. OZ je usnášeníschopné.  

Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová 

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

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

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

Hlasování 9:0 (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 357.963 Kč. Na účtu na obnovu infrastruktury je uložena částka 428.283 Kč. Na spořicím účtu je 
k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce ve výši 7.104.752,50 Kč. Celkem obec 
disponuje částkou 7.890.999,32 Kč. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit 
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.  
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OZ bere na vědomí 

5. Pan starosta seznámil OZ s návrhem na vypsání výběrového řízení na akci:“Rekonstrukce ul. 
Třebichovická“. Vzhledem k výše uvedenému byla sestavena výběrová komise: p. Mach, p. Dvořák, p. 
Husnajová, p. Kasák. Výběrové řízení bude vypsáno do konce roku 2021. Rekonstrukce ul. Příční a s ní 
spojené výběrové řízení bude zahájeno v 1½ roku 2022. 
Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

6. Pan Kejkrt předložil OZ žádost o finanční příspěvek na provoz mini ZOO s názvem Obůrky Podháj. 
Vzhledem k umístění Obůrky a možnosti dostupnosti pro místní občany, požádal pan Kejkrt okolní obce 
o finanční příspěvek. Obec Svinařov navrhuje poskytnout na provoz Obůrky příspěvek ve výši 15.000,-  
Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

7. Vzhledem k prostorovým možnostem místního hřbitova, bude upraveno pravidlo pro pronájem 
hrobového místa. Nově bude možné pronajmou hrobové místo pouze občanům s trvalým pobytem 
v obci a jejich nejbližší rodině. Ostatní žádosti budou posuzovány individuálně.  
Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

8. Pan Vlček předložil OZ žádost o možnost stavby do 25 m2 na pozemku parc. č. 1157 k.ú. Smečno. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o obecní pozemek, bude podmínkou pro stavbu na tomto pozemku, 

v případě  ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu, uvedení pozemku do původního stavu bez jakékoliv 

náhrady ze strany obce Svinařov na provedenou stavbu. Před podepsáním smlouvy bude s panem 

Vlčkem dále jednáno.  

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

9. PiD předložil OZ Dodatek smlouvy č. 1 k zajištění dopravní obslužnosti v obci Svinařov. Cena služeb byla 

stanovena na 25.270,20 Kč/Q. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

10. P. Huml předložil OZ žádost o souhlas s budoucím převzetím prvků infrastruktury. V rámci předchozího 

souhlasu obce Svinařov se záměrem a akce dělení pozemků a umístění staveb komunikace a 

inženýrských sítí v obci Svinařov na pozemcích č.kat. 517/20, 517/21, 517/22, 517/25, 517/18 a 517/26 

k.ú. Svinařov u Kladna, obec Svinařov, okres Kladno budou vybudovány následující prvky infrastruktury, 

které byly nabídnuty obci k převzetí do jejího majetku a následné správě. 

Hlasování 9:0 (Schváleno) 

 

11. P. Voráček předložil OZ žádost o pokácení stromu na svém pozemku. P. Burle provede místní šetření. 

OZ bere na vědomí 

12. OZ byla předložena možnost vyhotovení virtuální letecké mapy obce Svinařov s poskytnutím dat na 

Google mapách. Cena zhotovení virtuální mapy pomocí dronu je 9.900, - bez DPH 

              Hlasování 0:9 (Neschváleno) 
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     13. OZ odsouhlasilo Smlouvu o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění stavby   

VB/03 

             Hlasování 9:0 (schváleno) 

 

 

 

 

 

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:25 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 13. 10. 2021 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

1. 2021/30    Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. 2021/31 Výběrové řízení na akci: „Rekonstrukce ul. Třebichovická a Příční“ 

3. 2021/32 Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Svinařov_Obůrka Podháj 

4. 2021/33 Pronájem hrobového místa na místním hřbitově 

5. 2021/34 Žádost o stavbu na pozemku parc. č. 1157 k.ú. Smečno_p. Vlček 

6. 2021/35 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dopravní obslužnosti obce Svinařov 

7. 2021/36 Žádost o uzavření dohody o převzetí prvků technické infrastruktury_p. Huml 

8. 2021/37 Nabídka virtuální letecké prohlídky obce dronem_Google 

9. 2021/38     Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene umístění stavby   VB/03 poz.č. 438/2 

 

 

II. Bere na vědomí 

1. Finance obecního úřadu 

2. Žádost o pokácení stromu_p. Voráček 
 

 
 

Zapsala: J. Husnajová 


