Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov
konaného dne 25. 1. 2017 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, Z. Šmausová, M. Dušková
Přítomno je 9 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva (7. 12.2016)
Finance obecního úřadu
- prezentace návrhu rozpočtu na rok 2017 - 1. čtení
- odsouhlasení ceny stočného na rok 2017
- Informace o dotačních titulech
Vyúčtování dotací AFK, SDH za rok 2016
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Svinařov pro rok 2017, SDH, AFK a ZO ČSŽ
Předání dokončené stavby „Mlatové cesty a vegetační úpravy“ firmou Aquarius spol. s.r.o.
Žádost o vyjádření k předloženému návrhu úpravy cesty – Ing. Brůžková
Komise pro výběrové řízení na 3. etapu stavebních prací „Revitalizace - náves“
Smlouva s ČSAD Kladno na rok 2017
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, M. Mach, P. Batakov
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 141.504,76,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj
obce ve výši 4.578.442,55,- Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.719.947,31,- Kč. Všechny platby za
předchozí měsíc byly řádně uhrazeny. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí
Pan Mach seznámil OZ s přípravou rozpočtu obce Svinařov na rok 2017. V prvním čtení rozpočtu
informoval Zastupitele o změnách v položkách oproti loňskému roku. Dále byly diskutovány položky,
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které je třeba upravit. Provozní rozpočet bude vyrovnaný, peníze na investice budou hrazeny
z ušetřených peněz z minulých let.
Z diskuze vyplynulo:
1. Snížení částky na akci „Vánoční Jarmark“ (peníze nebyly využity v plné výši)
2. Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Svinařov
Na příštím jednání seznámí pan Mach OZ s konečnou podobou obecního rozpočtu na rok 2017.
Hlasování 9:0 (Schváleno)
Schválení ceny za stočné 2017, způsob vybírání stočného a podmínky, za nichž bude poskytována
sleva
Dle článku V. bodu 2 OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ
ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ cenu stočného schvaluje vlastník kanalizace na základě
provozovatelem předloženého návrhu ceny vycházejícího ze skutečně uznatelných provozních
nákladů nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního roku s platností od 1. 1. příslušného
kalendářního roku písemným oznámením odběrateli. Písemné oznámení výše stočného bude
zveřejněno na úřední desce obce po dobu nejméně 15 kalendářních dnů.
Od 1. února 2012 provozuje kanalizaci a ČOV Svazek obcí TSH. Ten na své členské schůzi dne
18. ledna 2017 stanovil cenu stočného na tento rok a to z prokazatelně vynaložených nákladů na
provoz v roce loňském a tuto cenu nyní předkládá obcím Třebichovice a Svinařov ke schválení:
Cena za stočné 1 m3 činí pro rok 2017 – 33,33 Kč bez DPH
Výpočet ceny za stočné pro obyvatele s trvalým pobytem v obci
BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele
36 m3 za rok
STOČNÉ na jednoho obyvatele
33,33 x 36 = 1200 Kč
Sleva poskytnutá obcí
27,51 % tj. 330 Kč
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele bez
870 Kč (tj. 24,16 Kč/m3)
DPH
DPH 15 %
130 Kč
Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele vč.
1000 Kč
DPH
kvartální splátka vč. DPH
250 Kč
Obce Třebichovice a Svinařov poskytují jako vlastníci kanalizace pro rok 2017 pro uživatele kanalizace
s trvalým pobytem v obcích, kteří nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči obci a svazku slevu ve výši
27,51 %, tj. 330 Kč na jednoho obyvatele.
Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby s trvalým pobytem mimo obce (vč.
rekreačních objektů).
Výpočet ceny za stočné pro osoby s trvalým pobytem mimo obce
BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele
36 m3 za rok
STOČNÉ na jednoho obyvatele
33,33 x 36 = 1200 Kč
DPH 15 %
180 Kč
Cena celkem na jednoho obyvatele vč. DPH
1380 Kč
kvartální splátka vč. DPH
345 Kč
Výpočet ceny za stočné pro podnikatelský sektor
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Cena za stočné 33,33 Kč se násobí příslušným směrným číslem a počtem zaměstnanců, popř. osob.
K ceně se připočítává DPH ve výši 15 %.
Platba stočného za rok 2017 bude probíhat na základě avíza (zálohových faktur) vystavovaných
Svazkem obcí TSH splatných vždy k poslednímu dni měsíců březen, červen, září a listopad. Úhradu lze
provést také jednorázově. Úhradu bude možné provést v hotovosti v sídle obecního úřadu, nebo
bezhotovostním převodem na účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením
identifikace poplatníka do poznámky (jméno, adresa). Vzhledem ke značné administrativní zátěži
uvítáme jednorázovou platbu bankovním převodem při prvním splatném termínu 31. 3. 2017.
Hlasování 9:0 (Schváleno)
Schválení členského příspěvku pro Svazek obcí TSH
Dne 18. ledna 2017 se uskutečnila v pořadí 34. členská schůze, na které Svazek jako provozovatel
předložil návrh ceny za stočné pro rok 2017 ve výši 33,33 Kč/m3 bez DPH.
Vzhledem k nákladům na provozování a s vědomím finanční zátěže pro uživatele kanalizace se obě
obce dohodly na dotování nákladů ve výši 27,51 % z celkové předpokládané částky, která bude
vybírána v roce 2017 v jednotlivých připojených obcích.
Bylo navrženo, aby příspěvek ve výši 27,51 % z celkové předpokládané částky, která bude vybírána v
roce 2017 v jednotlivých připojených obcích, tyto obce zaslaly na účet Svazku obcí TSH ve formě
členského příspěvku.
Příspěvek dle počtu obyvatel připojených obcí činí:
schválený příspěvek na osobu x počet obyvatel připojených obcí (tj. 1217)

Obec Třebichovice
Obec Svinařov

příspěvek
x počet obyvatel
330 Kč x 545
= 179 850,00 Kč
330 Kč x 672
= 221 760,00 Kč

Členská schůze schválila členské příspěvky pro rok 2017 takto:
− Obec Třebichovice 179 850 Kč, Obec Svinařov 221 760 Kč.
Obce uhradí členský příspěvek ve dvou platbách vždy nejpozději k 28. 2. 2017 a k 31. 8. 2017.
Členský příspěvek obcí Třebichovice a Svinařov Svazku obcí TSH je odsouhlasenou dotací nákladů na
provozování kanalizace.
Hlasování 9:0 (Schváleno)
DOTACE – p. Mach informoval OZ o postupu vyhledávání vhodných dotací. V současné době jsou
vypsané dotace pouze na úpravu polních cest a opravu hasičské techniky. Řešení polních cest není v
současné době vhodné vzhledem k nadcházející akci „Revitalizace – náves“. O podmínkách a
možnostech dotace na opravu hasičské techniky bude p. Mach informovat po zjištění zadávacích
podmínek.
OZ bere na vědomí

5. AFK a SDH Svinařov předložili roční vyúčtování za rok 2016 z peněz poskytnutých v rámci dotace
z rozpočtu Obce Svinařov. Vyúčtování obou výše zmíněných je v pořádku.
OZ bere na vědomí
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6. AFK Svinařov, SDH Svinařov a ZO ČSŽ ve Svinařově předložili OZ žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na rok 2017, každý ve výši 30.000,- Kč. AFK a SDH bude dotace poskytnuta, peníze budou
použity na zajištění provozu obou organizací v roce 2017. V případě ZO ČSŽ navrhuje pan starosta
jednání s představiteli organizace, pro upřesnění využití dotačních prostředků.
Hlasování 9:0 (Schváleno)

7. Pan starosta informoval OZ o předání dokončené stavby „Revitalizace parteru centra obce Svinařov,
mlatové cesty a vegetační úpravy“. Stavba byla převzata bez výhrad, akce byla řádně uhrazena.
OZ bere na vědomí

8. Paní Brůžková předložila OZ žádost o odsouhlasení návrhu úpravy cesty na pozemcích parc. č. 497/3,
497/5,497/6, 497/8, 467/9, 497/10 v k.ú. Svinařov u Kladna. Při dodržení daných podmínek
s navrženou úpravou cesty Obec Svinařov souhlasí.
Hlasování 9:0 (Schváleno)

9.

OZ vytvořilo výběrovou komisi pro 3. etapu stavebních prací „Revitalizace-náves“
Miroslav Mach, předseda finančního výboru
Jana Husnajová, předsedkyně stavební komise
Milan Dvořák, předseda komise pro infrastrukturu
Romana Horová, předsedkyně kulturní komise
Pavel Batakov
Úkol: vypracovat zadání, vyhodnotit nabídky a předložit OZ návrh na vítěze poptávky –T: 29. 3.2017
Hlasování 9:0 (Schváleno)

10. Dopravní společnost ČSAD Kladno předložila OZ smlouvu o provozování autobusových linek na rok
2017. Dle předložené smlouvy je cena oproti minulému roku navýšena na konečných 93.600,- Kč/rok.
Úkol: M. Mach – zapracovat do rozpočtu na 2017 – T: 15. 2. 2017
Hlasování 9:0 (Schváleno)

Pošta došlá:
• ---Pošta odeslaná:
• ---Info:
Poděkování SDH a pracovníkům OÚ za montáž autobusové zastávky a SDH za pokácení smrku na
dětském hřišti.
Stránka 4 z 6

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:20 hod.
Zapsala J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Miroslav Mach
ověřovatel

Pavel Batakov
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 25. 01. 2017
Obecní zastupitelstvo
Schvaluje

I.

1. 2017/01

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2017/02

Program zasedání

3. 2017/03

Prezentace návrhu rozpočtu na rok 2017

4. 2017/04

OZ Svinařov schvaluje cenu za stočné pro rok 2017 ve výši 33,33 Kč/m3 bez DPH.
OZ Svinařov schvaluje příspěvek stočného pro občany s trvalým pobytem v obci ve
výši 27,51%. Celková částka stočného po slevě činí 870,- Kč/osobu/rok. K ceně se
připočítává DPH ve výši 15% tj., celkem 1000,-Kč/osobu/rok. Příspěvek se netýká
občanů s trvalým pobytem mimo obec a podnikatelských subjektů. OZ Svinařov
schvaluje podmínku pro poskytnutí příspěvku. Příspěvek na stočné ve výši 27,51%
bude poskytnut pouze těm občanům, kteří nemají vůči obci nebo Svazku TSH
pohledávky po lhůtě splatnosti.
5. 2017/05 OZ Svinařov schvaluje členský příspěvek pro Svazek obcí TSH ve výši 221.760,-Kč pro
rok 2017. Úhrada členského příspěvku bude provedena ve dvou platbách vždy nejpozději
k 28. 2. 2017 a 31. 8. 2017

6. 2017/06

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Svinařov pro rok 2017

7. 2017/07

Žádost o vyjádření k předloženému návrhu úpravy cesty – Ing. Brůžková

8. 2017/08

Komise pro výběrové řízení na 3. etapu stavebních prací „Revitalizace - náves“

9. 2017/09

Smlouva s ČSAD Kladno na rok 2017

Bere na vědomí

II.

1. Finance obecního úřadu
2.
3.
4.
5.

Informace o dotačních titulech
Vyúčtování dotací AFK, SDH za rok 2016
Předání dokončené stavby „Mlatové cesty a vegetační úpravy“ firmou Aquarius spol. s.r.o.
Informaci o vyhledávání dotací

Zapsala J. Husnajová
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