Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 19. 09. 2018 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. Dvořák, M. Mach, P. Thon, R. Horová, P.Batakov
Omluveni: Z. Šmausová, M. Dušková
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva – zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (29. 08. 2018)
Finance obecního úřadu
Žádost o možnost úpravy terénu pronajatého pozemku
Komunální volby 5. - 6. 10. 2018
Zahájení prací ul. Družstevní a Hornická
Prodej hasičského auta zn. IFA
Vyhodnocení volebního programu „SoS“ 2014-2018
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, P. Batakov M. Dvořák
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. 4 (bere na vědomí) – návrh na projektanta v oboru územního plánování. Vzhledem
k nadcházejícím volbám, bude tento bod překlenut do dalšího volebního období.
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 198.962,84 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na
další rozvoj obce ve výši 5.528.606,49 Kč. Celkem obec disponuje částkou 5.727.569,33 Kč. V tuto
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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. Paní Macháčková předložila OZ žádost o úpravu části terénu na pronajatém pozemku u
fotbalového hřiště, kde je provozován Ranč Mallwen. Úprava terénu by byla o rozloze cca 20x40m
a nepřevyšovala by 1,3 m, úpravy by byly provedeny na náklady žadatelky a v případě ukončení
nájmu by bylo vše vráceno do původního stavu. Úprava terénu je žádaná z důvodu výuky ježdění
na koních, která v místně svažitém terénu není možná.
Pan Dvořák a paní Husnajová provedou místní šetření, na kterém bude věc případně schválena.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
18:25 – odchod Romana Horová
Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.
6. Pan starosta poděkoval současným zastupitelům za jejich fungování a součinnost v uplynulém
volebním období 2014-2018 a popřál jim spousty úspěchů do dalších let. Mandát stávajících
zastupitelů, kromě starosty a místostarosty, končí dnem komunálních voleb, tedy 5. 10. 2018,
zanikají výbory i komise.
OZ bere na vědomí
7. Pan starosta informoval o zahájení prací v ul. Družstevní dne 12. 9. 2018. Práce provádí firma
Aquarius, spol. s.r.o. v čele se stavbyvedoucím panem Karlem Skleničkou. Technický dozor investora
je zajištěn panem Ing. Ladislavem Zobalem.
OZ bere na vědomí
8. Pan starosta nabídl k veřejnému prodeji hasičské auto zn. IFA, cena prodeje byla stanovena v min.
výši 25.000 Kč. Nabídka je platná po dobu vyvěšení informace na úřední desce, tj. 15 dní.
Hlasování 6:0 (Schváleno)
9. Pan Mach předložil OZ vyhodnocení volebního programu, který byl stranou „SoS“ plněn
v uplynulém volebním období 2014-2018. Konkrétně viz příloha.
OZ bere na vědomí
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
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 19. 09. 2018
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2018/37

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2018/38

Program zasedání

3. 2018/39

Žádost o možnost úpravy terénu pronajatého pozemku

4. 2018/40

Prodej hasičského auta zn. IFA

II. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.

Finance obecního úřadu
Komunální volby 5. – 6. 10. 2018
Zahájení prací ul. Družstevní a Hornická
Vyhodnocení volebního programu „SoS“ 2014-2018

Zapsala : J. Husnajová
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Příloha zápisu OZ 19.9.2018
Vyhodnocení plnění „Volebního programu Strany občanů Svinařova pro období 2014-2018“
Vypracoval: Miroslav Mach
19.9.2018

Záměr: Na základě pokynu starosty obce na zasedání OZ Svinařov dne 29.8.2018 vypracoval Miroslav Mach
zprávu o plnění volebního programu Strany občanů Svinařova pro období 2014-2018, kterou předkládá na
zasedání OZ Svinařov dne 19.9.2018.

Bod Programu: Lepší prostředí, vybavenost a život v obci
•

Chceme obec čistou a bez odpadků
Body plnění
1.
2.
3.
4.

Možnost odevzdání bio odpadu do VOK / U Lébráku
Kontejner na oděvy
Navýšení odpadkových košů včetně papírových pytlíků na psí exkrementy
V rámci odpadového hospodářství byl navýšen počet separačních kontejnerů u
Suchopárků, ul. Družstevní, ul. Zahradní, Na návsi u Jednoty a občané byli vyzváni
k maximální separaci odpadu. Svoz separace v obci funguje dobře.

Závěr: Bod programu je splněn

•

Provedeme další opravy chodníků a komunikací v obci, zlepšíme dopravní obslužnost a vybavenost,
například budeme pracovat na zřízení kulturnější autobusové zastávky směrem na Smečno, přímé
spojení do Slaného a další.
Body plnění
1.
2.
3.
4.
5.

Nové autobusové zastávky směrem na Smečno a Libušín
Nové chodníky v ul. Rudé Armády,
Vybudování mlatových cest okolo rybníka na návsi
Rekonstrukce návsi (nové chodníky, oprava komunikace..)
Funguje spojení do Slaného

Závěr: Bod programu je průběžně splněn
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•

Budeme pokračovat v dokončení splaškové kanalizační sítě ve vybraných lokalitách a prosazovat
odpovědnost za dodržování ekologických norem
Body plnění
1.

Oprava stávající dešťové kanalizace v ul. Zahradní + vybudování dešťových žlabovek
na vodu volně tekoucí po silnici a chodnících.
2.
V ul. Zahradní a Na Průhoně, dokončení a kolaudace splaškové kanalizace
3.
Průběžně je kontrolováno dodržování ekologických a technických norem s TSH
Třebichovice. /splašková kanalizace/
4.
Průběžně je prováděna kontrola splaškové kanalizace kouřostrojem a zjištěné
nedostatky zastupitelstvo řeší s konkrétními majiteli nemovitostí
5.
Dodržování kanalizačního řádu je jednou z priorit zastupitelstva
6.
Realizace kanalizace změnou užívání kanalizace Pod Kozincem nebylo realizováno
z důvodu zamítnutí technického řešení Magistrátem Kladno. Radikální řešení, tj.
stavba nové kanalizace, bylo vzhledem k nutnosti kompletního bourání v ul. Pod
Kozincem odmítnuto obyvateli ulice.
Závěr: Bod programu je průběžně splněn

•

Chceme zajistit klidný život našim důchodcům. Budeme pokračovat nejen v budování příjemného
životního prostředí, ale připravíme programy a besedy, které je naučí řešit finanční situace, bránit
podomním prodejcům, apod. v případě potřeby pomůžeme organizačně i finančně těm, kteří se
dostali do složité životní situace.
Body plnění
1. Byla instalována nová odpočinková místa s lavičkami
2. Je v plánu zřízení tzv. sociálního bytu
3. Programy a besedy byly řešeny v gesci podporovaných sdružení (ČSŽ)
4. V tomto volebním období nedošlo k organizační a finanční pomoci občanům v kritické
situaci
Závěr: Bod programu je průběžně splněn

•

Budeme dále pracovat na Programu pro rozvoj obce Svinařov
Body plnění
1. Program obnovy a rozvoje obce je běžnou součástí práce Zastupitelstva, je pravidelně
aktualizován a občané jsou s ním seznámeni
Závěr: Bod programu je průběžně splněn
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Bod Programu: Správa – hospodaření obce - informovanost
•
•
•

Jako základ důvěry povedeme i nadále otevřené a kontrolovatelné obecní účty.
Chceme udržet poplatky vždy pod cenou okolních obcí a provozovatelů
Povedeme i nadále otevřenou diskuzi s občany a budeme podporovat obecní zájmová i profesní
sdružení, jako jsou hasiči, fotbalisté, apod.
Body plnění
1. Na OÚ a jednáních OZ jsou přijímány podněty občanů, které jsou dále rozpracovány a
v rámci rozpočtu a finančních možností realizovány.
2. Zastupitelstvo pracuje s Plánem obnovy a rozvoje, ve kterém jsou obsaženy připomínky a
náměty občanů obce
3. Je pravidelně sledován systém dotací s cílem čerpat peníze na projekty z Programu pro
rozvoj obce Svinařov.
4. Poplatky za svoz odpadů, z hrobových míst, poplatky za psy, stočné a daň z nemovitostí se
nezvyšují a jsou pod cenou okolních obcí a provozovatelů.
5. Finančně byl podpořen Český svaz žen.
Závěr: Bod programu je průběžně splněn

•

Budeme i nadále prosazovat a dodržovat Úsporný program, který zajistil peníze na novou silnici Za
Křenovkou, Dětské hřiště, kanalizaci Na Průhoně a v ul. Zahradní a mnoho dalších. Pro financování
obce chceme využít i peníze z dotací.
Body plnění
1. Úsporný program stále trvá
2. Zastupitelstvo striktně a pravidelně kontroluje příjmy/výdaje obce a informuje občany,
3. Je pravidelně sledován systém dotací s cílem čerpat peníze na projekty z Programu pro rozvoj
obce Svinařov.
4. v rámci správného určení rozsahu a ceny akcí jsou na jednotlivé akce vypisována
poptávková nebo zadávací řízení nad rámec povinnosti ze zákona
Závěr: Bod programu je průběžně splněn

•

Nebudeme prodávat obecní majetek ani ho dávat do zástavy. Obecní majetek a peníze jsou
majetkem občanů, nikoliv bank.
Body plnění
1. Prodeje nebyly v průběhu volebního období realizovány.
2. Nastavením Úsporného programu a pořízením spořícího účtu byly zajištěny prostředky na
rekonstrukce a opravy v obci.
Závěr: Bod programu je průběžně splněn
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•

•

Chceme s našimi dětmi pracovat v oblasti vzdělávání i využití volného času, zorganizovat pod
patronací Obecního úřadu a s dalšími zájmovými nebo profesními sdruženími zdarma poznávací
zájezdy, návštěvy Aquaparku, apod.
V rámci sdružování občanů a práce s mládeží budeme pokračovat v organizaci tradičních kulturních
akcí.
Body plnění
1. Obec i nadále organizuje tradiční kulturní a sportovní akce
2. Počet akcí pro občany byl rozšířen o Zabijačkové hody
3. Nově byl zorganizován zájezd pro děti do ZOO
Závěr: Bod programu je průběžně splněn

Zpracoval a předkládá: Miroslav Mach
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