Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov
konaného dne 8. 3. 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, M. Mach, M. Dvořák, Z. Šmausová, P. Batakov
Nepřítomni:
M. Dušková, P. Thon, R. Horová (omluveni)
Přítomno je 6 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (15. 2. 2017)
Finance obecního úřadu
Výběrová komise na akci: Revitalizace parteru centra obce Svinařov, komunikace a chodníky
Práce zastupitelů za rok 2016
Diskuze
Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, P. Batakov, M. Dvořák
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:
Bere na vědomí bod. 3 - Žádost o bezplatné převedení pozemku parc. č. 137/2 v k.ú. Svinařov u
Kladna – p. Hruška. Vzhledem k tomu, že byly pozemky v minulých letech nabídnuty obcí Svinařov,
jako vlastníkem pozemku, k užívání jednotlivým majitelům s tím, že budou později přepsány do jejich
vlastnictví, což se v tomto případě nestalo, navrhuje pan starosta nápravu stavu s tím, že si nový
majitel, pan Hruška, uhradí poplatky spojené s převodem pozemku. Pozemek mu bude darován
bezplatně.
Hlasování 6:0 (Schváleno)
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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 394.251,90 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce
ve výši 2.725.147,79 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.119.399,69 Kč. V tuto chvíli jsou všechny
platby za předchozí měsíc uhrazeny. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí

5. Pan Mach informoval OZ a přítomné o průběhu zadávacího řízení na akci: “Revitalizace parteru centra
obce Svinařov, komunikace a chodníky“. Vzhledem k novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek
bylo upraveno zadávací řízení a prodloužen termín pro podání nabídek do 17. 3. 2017.
OZ bere na vědomí

18:20 hod – příchod M. Dušková
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

6. Pan starosta informoval o splnění úkolu jednotlivých zastupitelů, a to předložit seznam vykonané
práce za minulý rok 2016. Úkol nesplnili paní Dušková a pan Batakov. U ostatních zastupitelů pan
starosta konstatoval, že předložená práce odpovídá průběhu roku 2016 a zastupitelům za vykonanou
práci poděkoval.
OZ bere na vědomí

7. Diskuze:
(„Zástupci ul. Družstevní: pí. Šedivá, p. Hrdlička, p. L. Šedivý, sl. Kroupová): My bychom se chtěli
zeptat, jaký máte plán s naší ulicí, jsou tam opravdu velké díry, místy až na kanalizaci, je tam prach,
velký provoz a celkově je ta ulice ve špatném stavu. Teď je tam navíc hodně malých dětí a starší lidé,
nemůžeme pořádně ani otevřít okna.
pan starosta: Ano, my o tom víme a bohužel máte pravdu, není to jen tato ulice, jsou to i ulice kolem,
tedy V Kolonii, Za Villou, Hornická a další. V tuto chvíli je v plánu dodělat třetí etapu prací tedy náves,
příští rok, bychom chtěli začít dělat projekty na tyto konkrétní ulice a pokusit se o dotace.
ul. Družstevní: Takže je to vyhlídka až budoucnosti?
pan starosta: Již dříve jsme nechali konkrétně v této ulici dělat průzkumy a nabídku na opravu, tedy
ne asfalt, ale recyklát jako je v ulici Za Křenovkou, a bohužel lidi, kteří tam průzkumy prováděli, byli
vyhození, že to jsou soukromé pozemky a nikdo tam nic dělat nebude.
ul. Družstevní: Dobře, my asi víme, o koho šlo, co by bylo potřeba k tomu, aby se mohlo pokračovat
dál? V takovém případě jde přece ulici vyvlastnit?
pan Dvořák: To bohužel v tomto případě nejde.
pan starosta: V tomto případě by bylo potřeba, aby lidé, kteří pozemky vlastní, je obci věnovali nebo
minimálně neměli nic proti. Nemůžeme si v tuto chvíli dovolit od lidí pozemky vykupovat. Peníze,
které našetříme, bychom pak dali na výkup těchto pozemků.
ul. Družstevní: To samozřejmě chápeme, ale kdyby se nám povedlo toho konkrétního přemluvit, aby
pozemek daroval, jaký by byl další postup?
pan starosta: V tu chvíli můžeme začít jednat, tedy pozvat si sem lidi z ulice a domluvit se na
konkrétním řešení. A když pak bude vše toto hotové, tedy povolení a podobně, pak už jen hledat
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dotace, ale pořád říkám dokola, i když budeme žádat o dotace, ten prvotní vklad musíme mít my jako
obec. My musíme vše nejprve zaplatit, a až potom, pokud dotaci dostaneme, se nám peníze v daných
procentech vrátí. Ale na rovinu říkám, že toto je vyhlídka několika let.
ul. Družstevní: Dobře, ale je potřeba alespoň nějak provizorně to vyřešit teď. Co kdyby se při práci na
návsi využilo těch strojů, které tady budou a nechalo se tam navozit kamenivo a udělala by se tam
souvislá vrstva, která by se zpevnila, a zase by to nějaký čas vydrželo?
pan starosta: To by neměl být problém, to můžeme zařídit, k návsi se to udělá jako vícepráce a
myslím, že tohle by šlo. Jen aby potom ostatní, kteří tady teď nejsou, neříkali, že jim kamínky lítají do
oken a podobně.

pan Vožeh: Já bych se chtěl zeptat na obyvatele domu nad námi, minule slovně velmi nevybíravě
napadli mojí manželku. Bydlí jich tam asi 30, neustále pouštějí nahlas muziku, dělají nepořádek, křičí,
je to opravdu hrozné. Můžete s tím něco udělat?
pan starosta: K tomu Vám můžu říct jen, pokud vás budou jakkoliv a to kdokoliv nějak obtěžovat,
volejte policii. Já ani nikdo z nás s tím v tu chvíli nic neuděláme.
pan Vožeh: Než policajti přijedou, tak je tam klid a stejně s tím nic neudělají.
pan starosta: Ale já s tím také nic neudělám, i když tam půjdu, mě nemusejí ani otevřít.
paní Dragounová: No, to bychom se chtěli připojit, protože i nám nadávají v krámě a to jsou třeba
malé 13leté děti a nadávají nám sprostě. Navíc obsadí dětské hřiště a naše děti tam pak nemohou ani
chodit, protože oni je buď zmlátí, nebo jim berou věci.
pan starosta: Já můžu napsat majiteli domu panu Oláhovi, aby mi předložil kolik lidí tam ve
skutečnosti v tom domě je a že si tady na ně místní stěžují. Prý žije někde v Anglii. Ohledně toho
hřiště, vím, že tam chodili, ale to byli snad z Libušína, v tomto případě vám můžeme jen poradit,
abyste s dětmi chodili na hřiště a hlídali je tam. Tohle je věc, která se ze strany obce uhlídat nedá. Už
vloni jsme z tohoto důvodu kontaktovali Policii ČR, jestli by tady mohli častěji projíždět, ale jestli se
tak děje, to vám neřeknu, občas je tu vidím, že tady projedou, ale jak často to nevím.

Pošta došlá:
• Stížnost na umístění autobusové zastávky (pí. Hývlová), Měú Slaný

Pošta odeslaná:
• ---Info:
•
•

Pan starosta popřál všem ženám k svátku MDŽ a přítomným ženám daroval květinu.
Pan starosta informoval o podání stížnosti ze strany paní Hývlové a to na umístění autobusové
zastávky (směr Svinařov – Smečno). Paní Hývlová podala stížnost na stavební úřad ve Slaném, který
věc bude dále řešit.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:05 hod.
Zapsala J. Husnajová
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Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Pavel Batakov
ověřovatel

Milan Dvořák
ověřovatel

Stránka 4 z 5

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 8. 3. 2017
Obecní zastupitelstvo
Schvaluje

I.

II.

1.

2017/15

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.

2017/16

Program zasedání

Bere na vědomí
1. Finance obecního úřadu
2. Výběrová komise na akci: Revitalizace parteru centra obce Svinařov, komunikace a chodníky
3. Práce zastupitelů za rok 2016

Zapsala : J. Husnajová
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