Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 6.1.2016 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, M. Mach (pozdní příchod), P. Thon, M. Dvořák, R. Horová, Z. Šmausová, M. Dušková (pozdní
příchod), P. Batakov
Nepřítomni (omluveni): J. Husnajová
Na začátku jednání přítomno je 6 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je
usnášeníschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uvítání členů zastupitelstva
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola usnesení
Finance OU – info p. Mach
vyhodnocení roční působnosti zastupitelů
osvětlení - parkoviště zahrádkářů mezi domy u Kálů a kadeřnictvím DALI
Usnesení

Pošta došlá :
- doručení oznámení o založení ZO ČSŽ
Pošta odeslaná :
- žádost na ČIŽP o řešení napojení domácnosti na splaš. kanalizaci ul. Smečenská - Pod Kozincem
Info:
- havárie vodovodního řádu
- zapálení kontejnerů u Lébráku
1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byl určen M. Mach
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, P. Thon, Z. Šmausová
Hlasování 6:0 (Schváleno)
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 6:0 (Schváleno)
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – přesunuto do bodu 7)
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5. Pan starosta seznámil OZ s vyhodnocením ročního působení Zastupitelů.
- Zastupitelé Pružinec, Husnajová, Horová, Mach, Thon, Šmausová, Dvořák vyhodnocení dodali a
úkol splnili. Pan starosta konstatoval, že obsah jejich vyhodnocení je v souladu s tím, co skutečně
dělají.
- Zastupitelé Batakov, Dušková úkol nesplnili ani v náhradním termínu. Pan starosta k tomu řekl, že
v tomto případě není co hodnotit, oba Zastupitelé nemají co vykázat, protože se práce
Zastupitelstva neúčastní. Pan Batakov to komentoval s tím, že chodí na jednání OZ. Pan starosta
odpověděl, že účast na jednání OZ přece nemůže stačit k tomu, aby se dalo říci, že Zastupitel pro
občany a obec udělal něco dobrého. Zároveň vyzval oba Zastupitele, aby ve své volební
kandidátce zvážili, jestli by do Zastupitelstva neměl místo nich nastoupit někdo jiný, kdo se bude
účastnit práce OZ a bude pro obec skutečně pracovat.
OZ bere na vědomí

18:15 příchod M. Mach
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

6. Pan starosta informoval OZ, že p. Roušar požádal prostřednictvím webového portálu obce o zavedení
světla na prostranství (parkoviště zahrádkářů) mezi domy u Kálů a kadeřnictvím DALI. Pan Roušarovi
bylo sděleno, že se tím bude OZ zabývat. Je třeba dodat oficiální žádost cestou Obecního úřadu.
OZ bere na vědomí

18:20 – příchod M. Dušková
Přítomno je 8 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Pošta došlá:
• Osvětlení - parkoviště zahrádkářů mezi domy u Kálů a kadeřnictvím DALI (viz. b 6)
• Pan starosta seznámil Zastupitele s oznámením o založení ZO ČSŽ Svinařov. Pan starosta
vyjádřil potěšení, že v obci jsou občané aktivní. Po doručení registrace a oficiální žádosti bude
další spolupráce obce a ZO ČSŽ projednána na OZ.
OZ bere na vědomí

Pošta odeslaná:
• Na ČIŽP byla odeslána žádost o povolení separátorů pro kanalizaci Pod Kozincem, protože
řešení žlabovkami bylo definitivně zamítnuto. Technické řešení separátory bylo v lokalitě
Zahradní/Pod Průhonem zamítnuto, nicméně pro lokalitu Pod Kozincem je to vzhledem
k zasíťování místní komunikace jediné možné technické řešení.
OZ bere na vědomí
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Info:
•

Havárie vodovodního řadu - pan starosta informoval o přerušení dodávky vody ve dnech
26.12 až 28.12.2015, které bylo způsobeno prasklým potrubím v lokalitě Libušín-Svinařov.
V obci byly neprodleně umístěny cisterny s pitnou vodou a na odstranění závady pracoval
dodavatel VKM, který byl v pravidelném kontaktu s panem starostou. Obec organizovala
pomoc a donášku vody starším občanům. Podle posledních informací byla provizorní oprava
provedena napojením na řad Smečno a ke konečnému připojení na původní potrubí dojde až
po finální opravě. V této souvislosti M. Mach upozornil na to, že v průběhu oprav někteří
občané používali polovičaté a nesprávné informace a že z toho vznikaly v obci „informační
šumy“, které řešení nepomůžou. Je nutné informovat občany, aby se v takových situacích
zásadně obraceli na kompetentní zástupce obce, kteří mají informace přímo od dodavatele
(VKM, ČEZ, RWE, apod.) – bude zveřejněno ve Zpravodaji.
OZ bere na vědomí
• Pan starosta informoval a v rozpravě Zastupitelů zdůraznil, že je nutné dát do souladu se
zákonem využívání obecních studní. V případě pochybení se obec vystavuje riziku vysoké
finanční pokuty.
• Pan starosta informoval o vyhoření separačních kontejnerů U Lébráku. Paní Horová věc řeší
s dodavatelem.
• Paní Horová navrhla, aby obec zajistila hromadné zasílání SMS zpráv v případě havárie nebo
mimořádné situace v obci. Výzva bude zveřejněna ve Zpravodaji. M. Mach zjistí možnosti
použití software.
Úkol: možnosti SW O: M. Mach T: 27.1.2016

7. viz. bod 4) –
a) 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 392.556.38,- Kč. Na
spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce ve výši
4.023.952,82 Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.416.509,20 Kč. V tuto chvíli jsou všechny
nutné platby uhrazeny, čeká se na pravidelné měsíční platby. Stále platí, že je nastaven
úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí
b) pan Mach seznámil OZ s kontrolou plnění příjmů a výdajů za rok 2015. Obec hospodařila
s penězi v roce 2015 dobře a vytvořila rezervu pro rok 2016, tj. peníze na opravy chodníků a
další dle Plánu obnovy a rozvoje. V příjmové části přebytkem 61.559,60 Kč a ve výdajové
části ušetřeno 746.375,20 Kč. Proti předpokladu ušetření ve výši cca 950.000,- byly schválené
prostředky vynaloženy na havarijní opravu rybníka v centru obce a zbudování nových
kanalizačních přípojek v lokalitě Zahradní/Na Průhoně.
OZ bere na vědomí
c) Pan Mach v prvním čtení návrhu rozpočtu na rok 2016 informoval Zastupitele o položkách,
které se budou v roce 2016 měnit proti roku 2015 a dále Zastupitelé diskutovali položky,
které je třeba změnit. Provozní rozpočet bude vyrovnaný ve výši, peníze na investice budou
hrazeny z ušetřených peněz z minulých let. Z diskuse vyplynulo:
a. Navýšit částku na životní jubilea na 600,- Kč á jeden jubilant
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b. Rozšíření elektro na Dětském hřišti
c. Přidat do rozpočtu svoz bioodpadu – 40.000,-/rok
d. Vyškrtnout výherní automaty
Další postup: pan Mach rozešle předsedům komisí jejich čerpání za rok 2015 a tabulku pro
návrhy na rok 2016. Pokud nepředloží předsedové komisí vyplněnou tabulku s návrhem,
bude rozpočtováno dle roku 2015.
Úkol: vyplnit a dodat M. Machovi návrhy čerpání komisí na 2016 O: předsedové komisí T:
25.1.2016
OZ bere na vědomí
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:30 hod.
Zapsal M. Mach

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

ověřovatel

Petr Thon
ověřovatel

Zlata Šmausová
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 6.1.2015
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2016/1

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2016/2

Program zasedání

II. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vyhodnocení roční působnosti zastupitelů
Postup řešení žádosti p. Roušara o osvětlení
Postup ve věci ZO ČSŽ
Postup ve věci žádosti na ČIŽP ve věci kanalizace Pod Kozincem
Informaci o řešení výpadku dodávky pitné vody do obce
Finance obecního úřadu
Zprávu o kontrole čerpání rozpočtu v roce 2015
1. čtení a další postup při přípravě rozpočtu na rok 2016

Zapsal : M. Mach
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