Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 15. 11. 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, P. Batakov, Z. Šmausová, M. Dvořák
Omluveni: P. Thon, M. Dušková, R. Horová
Přítomno je 6 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Host: Ing. Brůžková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (13. 9. 2017)
Finance obecního úřadu
Návrh rozpočtu na rok 2018
Úprava rozpočtu na rok 2017
Schválení odměn OZ od 1. 1. 2018
Žádost o souhlas se stavbou RD, připojení a vedení IS - p. Čížková
Poplatky za svoz komunálního odpadu 2018
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na zakoupení nového hasičského auta
Návrh na pokácení 2 ks stromů - ul. U Výboru a ul. Hlavní
Předložení zaměření skutečného stavu RD - MUDr. Sirotek
Usnesení
Jako host se OZ zúčastnila Ing. Brůžková, ohledně darování pozemku p.č. 497/7 v k.ú. Svinařov u
Kladna, o výměře 515 m2, který byl předmětem jednání OZ dne 13. 9. 2017. Pozemek bude obci
darován bezplatně do užívání, jako orná půda.
Hlasování 6:0 (Schváleno)

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, M. Mach, 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 – 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 176.152,07 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce
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ve výši 2.297.821,00 Kč. Celkem obec disponuje částkou 2.473.973,07 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 seznámil OZ s návrhem rozpočtu obce Svinařov na rok 2018. V prvním čtení seznámil OZ o
změnách v položkách oproti loňskému roku, dále byly diskutovány položky, které je třeba upravit.
Provozní rozpočet bude vyrovnaný.
Z diskuze vyplynulo:
1. Snížení částky na akci „Svinařovský sportovní turnaj“ (peníze nebyly využity v plné výši)
2. Přidání akce „Masopust“ a „S dětmi do ZOO“
3. Navýšení částky za autobusovou dopravu
4. Navýšení částky na svoz odpadů
Po schválení bude Návrh rozpočtu na rok 2018 vyvěšen na úřední desce. Na příštím jednání seznámí
pan Mach OZ s konečnou podobou obecního rozpočtu na rok 2018.
OZ schválilo Návrh rozpočtu obce Svinařov na rok 2018.
Hlasování 6:0 (Schváleno)
6. Pan Mach informoval o přípravě na roční audit. Rozpočtové kapitoly a položky budou nastaveny na
stav dle skutečného plnění v roce 2017 v souladu s běžnými postupy.
OZ schválilo úpravu rozpočtu na rok 2017
Hlasování 6:0 (Schváleno)
7. Pan starosta seznámil Zastupitele s Nařízením vlády 318/2017 Sb., ve kterém je určeno odměňování
zastupitelů měst a obcí a navrhl, aby OZ postup podle tohoto Nařízení schválilo.
OZ schválilo odměňování Zastupitelů od 1. 1. 2018
Hlasování 6:0 (Schváleno)
8. Paní Čížková předložila OZ žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 118/2 v k.ú.
Svinařov, s vedením (uložením) IS v pozemku p.č. 499/8 v k.ú. Svinařov a napojením na obecní
splaškovou kanalizaci. OZ souhlasí se stavbou RD a dále výše uvedeným za podmínek dodržení
platného UP Svinařov!
Hlasování 6:0 (Schváleno)
9. OZ schválilo poplatky za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na rok 2018, bez navýšení
ceny, tj. ve stejné výši jako v roce 2017 v souladu s Přílohou č. 5 k Vyhlášce č.2/2013 – Rozúčtování
nákladů obce Svinařov na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2017,
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
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- 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 6:0 (Schváleno)
10. SDH Svinařov předložil OZ žádost na zakoupení hasičského vozu z rozpočtu obce Svinařov. SDH
navrhuje, aby obec uvolnila částku 200.000 Kč, k čemuž SDH přispěje částkou 100.000 Kč ze svého
vlastního rozpočtu. Stávající hasičský vůz je vzhledem ke svému stáří již nevyhovující a neodpovídá
technickým požadavkům.
Hlasování 6:0 (Schváleno)
11. Pan starosta předložil OZ návrh na poražení 2 ks smrků v obci a to smrku u OÚ, který je
v bezprostřední blízkosti Vánočního (ozdobeného) smrku a smrku v ul. Hlavní (u zrcadla). Oba tyto
stromy vykazují známky nestabilnosti a možného pádu, ohrožení.
Hlasování 6:0 (Schváleno)
12. MUDr. Sirotek předložil OZ vyhotovený geometrický plán se zaměřením novostavby na pozemku
p. č. 56/3 v k.ú. Svinařov.
OZ bere na vědomí
Pošta došlá:
• Středočeský kraj - smlouva k podpisu (dotační titul)
• Kolaudační rozhodnutí na akce:“ Rudé Armády, Mlatové cesty, Náves“
Pošta odeslaná:
• Zadání projektové dokumentace na ul. Družstevní a Hornická
• Žádost o dopravní značení „Náves“ na Mm Kladna - odbor dopravy
Info:
•
•
•

Pan starosta informoval o přijetí nového zaměstnance OÚ
Pan starosta poděkoval SDH za pohotovost dne 29. 10. 2017
J. Husnajová informovala o zajištění Vánočního Jarmarku, který se bude konat dne 25. 11. 2017

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:26 hod.
Zapsala J. Husnajová
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Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Miroslav Mach
ověřovatel

Zlata Šmausová
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 15. 11. 2017
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2017/49

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2017/50

Program zasedání

3. 2017/51

Návrh rozpočtu na rok 2018

4. 2017/52

Úprava rozpočtu na rok 2017

5. 2017/53

Schválení odměn OZ od 1. 1. 2018

6. 2017/54

Žádost o souhlas se stavbou, připojení a vedení IS - p. Čížková

7. 2017/55

Poplatky za svoz komunálního odpadu 2018

8. 2017/56

Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na zakoupení nového hasič. auta

9. 2017/57

Návrh na pokácení 2 ks stromů - ul. U Výboru a ul. Hlavní

II. Bere na vědomí
1. Finance obecního úřadu
2. Předložení zaměření skutečného stavu RD - MUDr. Sirotek

Zapsala : J. Husnajová
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