Veřejné jednání zastupitelstva obce Svinařov ze dne 19.1.2011
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu.

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

Zahájení veřejné schůze, přivítání, návrh programu
Jednání zastupitelstva Tř.-Sv.-přípojky
Jednání p. Vykydala - fotovoltaické elektrárny
Finance OÚ – profinancování 2010
Informace o svozu odpadu
Závora u hřbitova a její odstranění
P. Kubíčková – řešení přípojky
Diskuze

1. Zahájení – p. starosta přivítal všechny přítomné přednesl výše uvedený
program veřejné schůze. Program schůze byl jednohlasně přijat.
2. Pan starosta seznámil všechny přítomné o jednání obcí TřebichoviceSvinařov-Hrdlív. Jednalo se o profinancování ČOV. Obec Hrdlív se odmítla
spolupodílet na uhrazení nákladů provozu ČOV, nejsou připojeni. Proto
platba obce Svinařov za rok 2010 činní 297. 696,- Kč. Částku není možno
uhradit najednou, protože nebyly vybírány poplatky za stočné od obyvatel,
kteří jsou na ČOV již napojeni.
Pan starosta seznámil všechny přítomné s nutností vybírat poplatky za stočné.
Ty budou vybírány paušálně a na osobu a to zpětně od 1.1.2011
3. Pan starosta seznámil občany se stavem fotovoltaické elektrány. Tato stavba
nebude dokončena a realizována. Firma Diamatis stavbu ruší a dle smlouvy do
03/2011 uvede pozemek do původního stavu.
4. Pan Mach seznámil občany se stavem obecních financí ke dni 19.1.2011. Stav
na účtu- 247.000,-, v pokladně – 44.000,-. Faktury , k zaplacení cca v částce
336.000,- Kč.
Dále pan Mach objasnil důvod zadlužení obce - výstavbou silnice v ul. Krátká,
která byla hrazena z provozních peněz OÚ.
Všichni přítomní byli seznámeni s úsporným opatřením toku obecních
finančních prostředků.
5. Paní místostarostka informovala přítomné o nabídce firmy Regios a.s.,
k dispozici jsou BIO nádoby 140l a 240l určené na svoz BIO odpadu, svoz lze
zakoupit na OÚ. Do nádob na KTO se nesmí vyhazovat BIO odpad / tráva,
klestí, uhynulá zvířata, větve/. Velkoobjemový kontejner bude z úsporných
důvodů přistaven až v měsíci březnu, o přistavení budou občané Svinařova
seznámeni prostřednictvím „Svinařovského zpravodaje“.
6. OZ odsouhlasilo odemčení a odstranění závory v lese u hřbitova.
Hlasování 8:0

7. Pan starosta seznámil přítomné se žádostí paní Kubíčkové o zaplacení
kanalizační roury z obecních prostředků v délce cca 50 m.
OZ žádost zamítlo. 8:0
8. Diskuze:
Paní Ebertová přednesla žádost ohledně úklidu okolo hřiště a v přilehlém
okolí.
Pan Mansfeld vznesl dotaz k pozemku fotovoltaické elektrárny. Zda po
odstranění plotu a vrácení pozemku do původního stavu, vysází firma, která má
pozemek pronajatý stromy, které vykácela.
Pan Woller se zeptal OZ, kdo je původním majitelem pozemku / pozemek
v místě předpokládané fotovoltaické elektrárny/, jaká je pronajatá rozloha a
kdo je nájemcem nyní.
Dále se zeptal, na základě jakého rozhodnutí má pronajatý pozemek u lesa pí
Šárová (dcera bývalého starosty).
Dále byl vznesen dotaz ohledně bezplatného pronájmu dvěma místním
občanům - rybník „Lébrák“ a to za účelem zvelebení a pečování o okolí
rybníku .
Pan Majer vznesl připomínku ke stavu silnice Za křenovkou. Je velmi prašná a
po odtání sněhu částečně nesjízdná.
Závěr:
Všechny body, které zazněly v diskuzi budou projednány v OZ, zadány do
seznamu rozpracovaných úkolů a dále řešeny OZ.
OZ seznámí občany s výsledkem.
Zapsala: Horová Romana
Ve Svinařově dne 19.1.2011
Ověřovatelé zápisu:
P r u ž i n e c Jaroslav
ověřovatel
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ověřovatel

………………………..
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Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov
konaného dne 19.1.2011
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu.

1. Zahájení schůze, přivítání, návrh programu.
2. Podepsání smluv na rok 2011 občanů Svinařova
3. Dlužníci- obeslání o nezaplacení – Exekutor
4. Výzva dopisem o zaplacení za územní plán
5. Studna v ul. Zahradní
6. Svoz odpadu / sleva pro obec/
7. Volně pobíhající pes v ul. Zahradní a Na Průhoně.
8. Webové obecní stránky
9. Smlouva s psím útulkem Bouchalka- paní Eugenie Sychrovské
10. Seznámení OZ o kontrole finančních toků za rok 2010
11. Pošta došlá
12. Pošta odeslaná

1. Pan starosta přivítal OZ a seznámil přítomné s programem, který byl OZ
odsouhlasen.
2. OZ schválilo „Dohody o pracovní činnosti“ pro občany Svinařova, kteří pracují
pro obec.
Hlasování 8:0
3. Pan starosta seznámil OZ s odesláním dopisů dlužníkům v obci, kteří dluží za
poplatky obci.
OZ bere na vědomí
4. Pan starosta seznámil OZ o výzvě občanům, kteří se mají finančně
spoluúčastnit na Dodatku územního plánu.
OZ bere na vědomí
5. Komise Životního prostředí prošetří stížnost ohledně studny v ul. Zahradní.
6. Paní místostarostka seznámila OZ o jednání s firmou Regios a.s. o snížení
platby pro obec za svoz TKO na období 01-06/2011. Úspora pro obec je v roce
2011 cca 8.000,- Kč.
OZ bere na vědomí
7. Pořádková komise vyzve majitele volně pobíhajících psů v ul. Zahradní a Na
Průhoně o nápravu. Podle obecní vyhlášky je volné pobíhání psů v obci
Svinařov zakázáno.
OZ bere na vědomí
8. Pan starosta a paní místostarostka seznámili OZ s nutností změny obecních
webových stránek. Ty dosavadní jsou nevyhovující.

OZ bere na vědomí. Bude vyhlášeno poptávkové řízení na dodavatele.
9. OZ odsouhlasilo smlouvu o obstarávání věci p. Eugenie Sychrovské / psí útulek
Bouchalka/o péči o zatoulané psy, kteří budou odchyceni v regionu objednatele
/ OÚ Svinařov/
Hlasování: 8:0
10. Pan Mach seznámil OZ se závěry a doporučeními, které vyplývají z kontroly
obecních finančních prostředků obce Svinařova za rok 2010. OZ bere na
vědomí. Zastupitelé dostanou Zprávu k detailnímu prostudování a OZ přijme
konkrétní opatření na příštím zasedání OZ.
11. Pošta došlá:
a)Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na VZP a dodržování
ostatní povinnosti plátce pojistného.
Kontrola byla provedena za období 19.11.2008-7.1.2010 – nebyla
zjištěna závada.
OZ bere na vědomí
b)Darovací smlouva – projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o
umístění stavby „Odkanalizování obce Hrdlív a obce Třebichovice“ od
JUDr. Hejhala- Dobrovolný svazek obcí Kladensko a Slánsko.
OZ bere na vědomí
12. Pošta odeslaná

Ve Svinařově dne 19.1.2011
Zapsala: Horová Romana
Ověřovatelé zápisu:
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