Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v
konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ
Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu
Přítomni: prezenční listina (viz příloha)

Program schůze :
1) Zahájení
2) Vydání změny č. 1 – ÚP Svinařov
3) Obnovení autobusové linky Svinařov-Slaný
4) Seznámení s financemi obce
5) Fotovoltaická elektrárna
6) Zimní údržba
7) Připojení kanal. přípojek, platba stočného
8) Poplatky za svoz TKO, Příloha č. 7 k Vyhlášce č.1/2004
9) Poplatky za psy
10) Neplatiči za svoz TKO a jejich postih
11) Úprava rozpočtu, rozpočtové provizorium
12) Navýšení vodného
13) Stížnost ohledně volně pobíhajícího psa
14) Spolupodílení na platbě změny ÚP
15) Pošta došlá
16) Pošta odeslaná

Ověřovatelé: Pružinec Jaroslav, Horová Romana, Šmausová Zlata

Zapisovatelka: Horová Romana

K bodu 1) Zahájení veřejného zasedání provedl starosta. Přivítal všechny přítomné a seznámil
s programem. Přednesený program schůze OZ byl jednomyslně schválen.
K bodu 2)
Zastupitelstvo obce Svinařov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č.68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb.
(stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti po ověření, že změna č.1 územního plánu Svinařov není v rozporu s
politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů
vydává

ZMĚNU Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVINAŘOV
Poměr hlasů:8:0

K bodu 3) Starosta informoval zastupitelstvo a občany o jednání ohledně rozšíření
autobusové linky Svinařov-Slaný.

K bodu 4) Předseda finančního výboru pan Mach seznámil občany s debetní finanční situací
OÚ Svinařov k 15.12.2010 a obeznámil všechny s tokem financí za období od měsíce září do
15.12.2010. Dále seznámil občany s financováním přestavby ulice Krátká ve výši 621 526,Kč která byla zaplacena z peněz určených na provoz obce. V důsledku toho je současný stav
financí po převzetí obecních věcí od minulého zastupitelstva záporný, tj. -627 358,69Kč.
Zastupitelstvo musí přijmout zásadní úsporný program k vyřešení této situace.
Poměr hlasování: 8:0
K bodu 5) Starosta obce seznámil občany o plánované schůzce s firmou DIAMATIS, spol.
s.r.o. ohledně fotovoltaické elektrárny, která se neuskutečnila ze strany firmy DIAMATIS.

K bodu 6) Starosta obce poděkoval panu Husnajovi a pracovníkům OÚ za zimní údržbu
během sněhových kalamit.

K bodu 7) Starosta obce seznámil občany s návrhem platby za připojení do systému
kanalizace a dále všechny přítomné seznámil s návrhem na vybírání stočného. Platit budou
všichni ti, kterým byla přípojka přivedena k patě domu. Výše poplatku bude stanovena po
jednání s OÚ Třebichovice.

K bodu 8) Místostarostka obce seznámila občany s poplatky za svoz TKO na rok 2011, které
se nemění a zastupitelstvo obce Svinařov odsouhlasilo Přílohu č. 7 k Vyhlášce č. 1/2004 –
rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz komunálního odpadu pro rok 2011.
Poměr hlasů: 8:0

K bodu 9) Starosta obce seznámil občany s poplatky za psy, které se také nemění.

K bodu 10) Starosta obce seznámil občany s vybíráním poplatků od neplatičů za svoz TKO
za rok 2009-2010. Po nezaplacení budou dlužné částky vymáhány dle příslušných zákonů.
Poměr hlasů: 8:0

K bodu 11) Zastupitelstvo obce Svinařov schválilo provedení úpravy rozpočtu za rok 2010 a
schválilo hospodaření podle rozpočtového provizoria pro měsíc leden a únor roku 2011.
Poměr hlasů: 8:0

K bodu 12) Starosta obce seznámil občany s informací od firmy VEOLIA ohledně zvýšení
poplatku vodného.
Poměr hlasů: 9:0

K bodu 13) Zastupitelstvo obce Svinařov projednalo stížnost paní Blanky Frömmelové
ohledně volně pobíhajícího psa u domu čp. 22.

K bodu 14) Starosta obce seznámil přítomné o dohodě mezi bývalým vedením obce a
několika občanů o spolupodílení se na zaplacení faktur za vydání změny č. 1 ÚP Svinařov.

K bodu 15) Pošta došlá

K bodu 16) Pošta odeslaná

Ve Svinařově dne 15.12.2010

Zapsala: Horová Romana

Ověřovatelé zápisu:

P r u ž i n e c Jaroslav
ověřovatel

………………………………..

H o r o v á Romana
ověřovatel

…………………………………

Š m a u s o v á Zlata
ověřovatel

…………………………………

Usnesení
Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 15.12.2010
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
75/2010

Usnesení zastupitelstva obce Svinařov o vydání změny č.1 územního plánu
Svinařov.
I.
Zastupitelstvo obce Svinařov příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č.68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb.
(stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti po ověření, že změna č.1 územního plánu Svinařov není v rozporu s
politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů
vydává

ZMĚNU Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVINAŘOV
76/2010
Platby za připojení do systému kanalizace a dále schválilo návrh na vybírání stočného. Platit
budou všichni ti, kterým byla přípojka přivedena k patě domu. Výše poplatku bude stanovena
po jednání s OÚ Třebichovice.
77/2010
Poplatky za svoz TKO na rok 2011, které se nemění a zastupitelstvo obce Svinařov
odsouhlasilo Přílohu č. 7 k Vyhlášce č. 1/2004 – rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz
komunálního odpadu pro rok 2011.
78/2010
Poplatky za psy, které se také nemění.
79/2010
Vybírání poplatků od neplatičů za svoz TKO za rok 2009-2010. Po nezaplacení budou dlužné
částky vymáhány dle příslušných zákonů.
80/2010
Schválilo provedení úpravy rozpočtu za rok 2010 a schválilo hospodaření podle rozpočtového
provizoria pro měsíc leden a únor roku 2011.
81/2010

Spolupodílení občanů na zaplacení faktur za vydání změny č. 1 ÚP Svinařov.
(Občané, kterých se tato změna týkala).

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v
konaného dne 15.12.2010
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu.
Přítomni: prezenční listina (viz.příloha)

Program schůze OÚ
1. Informace o jednání s paní starostkou ze Smečna
2. Vyhodnocení adventního víkendu
3. Návrhy opatření krizového stavu financí na účtě OÚ
4. Stížnost paní Sýkorové a pana Humla.
5. Stížnost pana Tona ohledně závadnosti studny
6. Pošta došlá
7. Pošta odeslaná
Ověřovatelé: Pružinec Jaroslav, Horová Romana, Šmausová Zlata
Zapisovatelka: Horová Romana

K bodu 1) Současný pan starosta projednal s nynější paní starostkou města Smečno aby
jakákoliv jednání byla vedena pouze s nynějším vedením obce Svinařov.

K bodu 2) Pan starosta poděkoval zastupitelstvu za pořádání Adventního víkendu Spolku
dobrovolných hasičů za pořádání Mikulášské nadílky.

K bodu 3) Pan Mach navrhl zastupitelstvu odložit odměny z Oú do doby zlepšení finanční
situace Oú. Bude provedena finanční kontrola profinancování obce za rok 2010.
K vysvětlení výše uvedenému bodu bude úředně obesláno bývalé vedení obce aby
nastalou situaci propadu financí obce objasnilo.

K bodu 4) Pan starosta seznámil zastupitelstvo se stížností paní Sýkorové ohledně nahrnutého
sněhu na obvodovou zeď jejího rodinného domu. Její stížnost byla projednaná a situace
vyřešená.

K bodu 5) Stížnost pana Tona ohledně závadnosti kvality pitné vody ve studni v ul. Zahradní
bude řešena na jaře za příznivějšího počasí.
K bodu 6) Pošta došlá

K bodu 7)Pošta odeslaná

Ve Svinařově dne 15.12.2010

Zapsala: Horová Romana

Ověřovatelé zápisu:
P r u ž i n e c Jaroslav
Ověřovatel

…………………………………

H o r o v á Romana
Ověřovatel

…………………………………

Š m a u s o v á Zlata
Ověřovatel

………………………………….

