Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov
konaného dne 7. 12. 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, J. Husnajová, R. Horová, M. Mach, P. Thon, M. Dvořák, P. Batakov
Nepřítomni:
Z. Šmausová, M. Dušková (omluveni)
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva (26. 10. 2016)
Finance obecního úřadu
- schválení rozpočtového provizoria
- úprava rozpočtu na rok 2016
- příprava rozpočtu na rok 2017
- Plán obnovy a rozvoje obce - aktualizace
Poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2017
ElektroŠkach – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Z. Šmausová
Žádost paní Brůžkové o vyjádření k plánované výstavbě rodinných domů na pozemcích
parc. č. 497/3, 497/5,497/6, 497/8, 467/9, 497/10 v k.ú. Svinařov u Kladna
Diskuze
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, M. Mach, P. Batakov
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:
Bod č. 2016/39 – Byla zakoupena autobusová zastávka pro směr Smečno – Svinařov – Kladno, AZ
Elena, š3x h1,8 x v2,5 m, výrobce DETA Bruntál, cena 46.101,- vč DPH.
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 134.794,43 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce
ve výši 5.151.293,26 Kč. Celkem obec disponuje částkou 5.286.087,69 Kč. Vzhledem k termínu OZ
budou veškeré měsíční platby v následujících dnech uhrazeny. Stále platí, že je nastaven úsporný
program, je nutné zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí
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Pan Mach seznámil OZ s přípravou rozpočtu obce Svinařov na rok 2017. První a druhé čtení rozpočtu
bude připraveno na leden – únor 2017, schválení rozpočtu proběhne v únoru 2017. Obec bude do
schválení rozpočtu pracovat dle rozpočtového provizoria.
OZ schválilo rozpočtové provizorium
Hlasování 7:0 (Schváleno)
Úkol: předložit rozpočet na rok 2017 podle plánu O: Mach T: 28.2.2017
Pan Mach informoval o přípravě na roční audit. Rozpočtové kapitoly a položky jsou nastaveny na stav
dle skutečného plnění a rozpočet je připraven na schválení úpravy pro rok 2016.
OZ schválilo úpravu rozpočtu na rok 2016
Hlasování 7:0 (Schváleno)
Pan Mach informoval o aktualizaci Plánu obnovy a rozvoje obce Svinařov, dále „Plán obnovy“, kdy
došlo k vyhodnocení provedených akcí za uplynulý rok. Plán obnovy byl upraven dle uskutečněných
akcí popř. jiných návrhů řešení, viz příloha.
OZ bere na vědomí
18:18 – příchod paní Dušková
Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.
5. OZ schválilo poplatky za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na rok 2017, bez navýšení
ceny, tj. ve stejné výši jako v roce 2016 v souladu s Přílohou č. 5 k Vyhlášce č.2/2013 – Rozúčtování
nákladů obce Svinařov na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2016, tedy:
- občané s trvalým pobytem (5-74 let) budou hradit 600,-Kč/osoba/rok
- občané s trvalým pobytem do 4 let budou hradit 300,- Kč/osoba/rok
- občané s trvalým pobytem nad 75 let budou hradit 300,- Kč/osoba/rok
- stavba k individuální rekreaci činí 600,-Kč/stavba/rok
Velkoobjemové sezónní kontejnery budou majiteli rekreačních objektů (zahrádkářské kolonie)
hrazeny samostatně.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
Úkol: předložit po vyúčtování ročních výdajů přílohu k OZV 2-2012 O: Horová T: 31.1.2017
6. Pan starosta informoval o žádosti firmy ElektroŠkach o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
pro pozemek parc. č. 208/2, z důvodu umístění sloupu pro vedení NN pro pozemek parc. č. 208/2 ve
vlastnictví pí. Šmausové.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
7. Paní Brůžková předložila OZ žádost o vyjádření k plánované výstavbě rodinných domů na pozemcích
parc. č. 497/3, 497/5,497/6, 497/8, 467/9, 497/10 v k.ú. Svinařov u Kladna, z hlediska podmínek obce
k výše uvedeným plánovaným stavbám. Paní Brůžkové bude řádně odpovězeno úřední cestou.
OZ bere na vědomí
8. Diskuze:
p. Majer: Chtěl bych se zeptat na tři věci, chodníky které se udělaly, jsou hezké, ale škoda, že se to
nedotáhlo kolem pana Macha, že to skončilo u Jednoty, bude se s tím dál něco dělat?
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Pan starosta: Já myslím, že ty chodníky jsou hezké a v tuhle chvíli stačí takto, pokud se v budoucnu
ušetří další peníze a bude to na pořadu dne, můžeme je udělat i na druhé straně. Otázkou je, kam na
této straně ty chodníky povedou, skončí v zatáčce u paní Sturzové, kde se na druhou stranu přejít
stejně nedá.
pan Majer: Teď když se dělají cesty kolem rybníka, všiml jsem si, že tam kde jsou vjezdy kopírují
obrubníky tvar cesty a např. u Sedláků je udělaný vjezd, ale oni budou jezdit přes ten obrubník
autem, jestli by tam ty obrubníky měli být, protože pokud tam budou jezdit, tak to bude první, co
rozlámou.
pan starosta: Obrubníky budou rýsovat jeden celek, tedy cesta bude zasypána do roviny, takže by se
nic vylámat nemělo.
pan Majer: Zda by se obec zamyslela nad tím co udělat s tím smrkem na hřišti, který mám skoro u
plotu? Mám kořeny už i na zahrádce, a pokud se tam bude kopat, tak budou ty kořeny stejně
porušeny.
pan starosta: Ano, necháme ho pokácet, ale musíme pozvat firmu, která se zabývá výškovými
pracemi, aby bylo vše v pořádku. Dej to sem písemně, počítáme s tím, pokácíme ho.
Pan Batakov: Tady za prodejnou není udělaný ten vjezd, u toho domu mezi obchodem a p. Machem,
nevypadá to hezky.
Pan starosta: To se samozřejmě může dodělat, ale nebude to dělat tato firma, počkáme na jaro, až se
bude dělat náves, tam se bude taky pokládat dlažba, tak se to může dodělat při tom. Pobavíme se o
tom, protože to není v projektu.

Pošta došlá:
1. Žádost paní Brůžkové o vyjádření k plánované výstavbě rodinných domů na pozemcích
parc. č. 497/3, 497/5,497/6, 497/8, 467/9, 497/10 v k.ú. Svinařov u Kladna
Pošta odeslaná:
• ---Info:
Poděkování J. Husnajové, R. Horové, P. Thonovi a SDH za uspořádání akce 4. Vánoční Jarmark a
rozsvícení Vánočního stromu.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:15 hod.
Zapsala J. Husnajová
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Ověřovatelé zápisu:

Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Miroslav Mach
ověřovatel

Pavel Batakov
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 7. 12. 2016
Obecní zastupitelstvo
Schvaluje

I.

1.

2016/41

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.

2016/42

Program zasedání

3.

2016/43

Schválení rozpočtového provizoria

4.

2016/44

Úprava rozpočtu na rok 2016

5.

2016/45

Příprava rozpočtu na rok 2017

6.

2016/46

Poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2017

7.
II.

2016/47 ElektroŠkach – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Z.
Šmausová

Bere na vědomí
1. Finance obecního úřadu
2. Plán obnovy a rozvoje obce Svinařov - aktualizace
3. Žádost paní Brůžkové o vyjádření k plánované výstavbě rodinných domů na pozemcích
parc. č. 497/3, 497/5,497/6, 497/8, 467/9, 497/10 v k.ú. Svinařov u Kladna

Zapsala : J. Husnajová
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