Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne
22.6.2011 v 18:00 hod., v zasedací místnosti OÚ Svinařov
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu.
Program zasedání:
1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. p. Mach finance OÚ - Info
4. Založení svazku obcí STH – k provozování kanalizace
5. Tomovy parky – Info
6. Dětský den 2011 - poděkování za akci
7. Umístění výherních automatů
8. Došlá a odeslaná pošta
Odeslaná pošta
ČSAD Slaný smlouva
p.Hučíková – odprodej pozemku
p. Marvan – žádost o připojení odběrného zařízení
Info:
Přípojka el. u Lébráku
Vyřazení z evidence OÚ hasičský přívěs
Pobíhající psi
9. Diskuze
10. Usnesení

1. Pan starosta obce přivítal všechny přítomné občany a členy OZ . Přítomno je 8 členů. OZ je
usnášeníschopné. Pan starosta přednesl výše uvedený program veřejné schůze. Program
schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 8:0
Omluveni: Marie Suchopárková

2. OZ odsouhlasilo ověřovatele zápisu : Jaroslav Pružinec, Zlata Šmausová, Jana Husnajová
Hlasování 8:0
3. Pan Mach seznámil přítomné občany a OZ se stavem obecních finančních prostředků. Dále
pan Mach připomněl úsporný program, který byl nastaven z důvodu úspor obecních
finančních prostředků. Protože se zpomalil tok finančních prostředků do obecní pokladny,
musí být na obecním účtu a v pokladně fin. prostředky určené pro řádný provoz obce.
Úsporný program musí být i nadále striktně dodržován.
OZ bere na vědomí
4. Pan starosta seznámil OZ a všechny přítomné o návrhu Založení Svazku obcí Třebichovice,
Svinařov, Hrdlív za účelem provozování kanalizace a ČOV Třebichovice
Za účelem provozování kanalizace a ČOV je předložena zakladatelská smlouva o založení
Svazku obcí Třebichovice, Svinařov, Hrdlív, včetně stanov svazku.
Původně zamýšlené založení Sdružení právnických a fyzických osob nelze založit, neboť dle
sdělení MV ČR provozování kanalizace a ČOV není zájmovou činností a Sdružení nemůže být
za tímto účelem zaregistrováno.
Je navrženo rozhodnout o založení svazku obcí, souhlasit s podpisem Zakladatelské
smlouvy o založení svazku včetně předložených stanov svazku, jmenovat 2 zástupce obce
do nejvyššího orgánu svazku, jednoho náhradníka do nejvyššího orgánu svazku a jednoho
člena dozorčí rady.
První zasedání nejvyššího orgánu svazku – členská schůze – se uskuteční bezprostředně po
odsouhlasení výše uvedeného všemi obecními zastupitelstvy členských obcí, kde dojde k podpisu
zakladatelské smlouvy včetně stanov všemi statutárními zástupci členských obcí a k volbě orgánů –
předsedy a místopředsedy svazku, přičemž zvolený předseda svazku podá poté návrh na registraci
svazku na Krajský úřad Středočeského kraje.
Jakmile dojde k rozhodnutí o zápisu do registru svazků, bude svolána další členská schůze, na
které se budou řešit další náležitosti spojené s povolením k provozování kanalizace.
Pokud svazek toto povolení obdrží, zahájí všechny potřebné kroky k aktivaci své činnosti. Úkoly
s tím spojené si rozdá členská schůze mezi své členy. Proto Vás žádám o zvolení takových
zástupců do nejvyššího orgánu svazku, kteří budou pro svazek přínosem!!! Je třeba vytvořit
funkční tým, který se o činnost svazku bude zajímat a měl by ho proměnit v ekonomicky
soběstačný subjekt.
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky, dala přesedající hlasovat
pro následující usnesení:

USNESENÍ č.45/2011
OZ Svinařov projednalo návrh o vytvoření svazku obcí s názvem „Svazek obcí ČOV
Třebichovice“ a odsouhlasilo Zakladatelskou smlouvu o založení svazku včetně předložených
stanov svazku.

OZ Svinařov odsouhlasilo jmenování dvou zástupců obce do nejvyššího orgánu svazku, jimiž
jsou pan Jaroslav Pružinec, starosta a pan Miroslav Mach / Finanční výbor /.
Pro případ, že by se některý ze jmenovaných zástupců nemohl účastnit zasedání nejvyššího
orgánu svazku, OZ Svinařov se usneslo jmenovat náhradníka paní Romanu Horovou,
místostarostku obce.
Do dozorčí rady svazku se OZ Svinařov usneslo jmenovat pana Jaroslava Fučíka zastupitele
obce.

Výsledek hlasování: Pro: zastupitelů 7 Proti: 0
ODSOUHLASENO VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ZASTUPITELI

Zdrželi se: 1
dne 22.6.2011

5. Pan starosta seznámil OZ a přítomné občany s problematikou ohledně dětského hřiště
vybudovaného firmou „Tomovy parky“. Firma byla požádána o zpracování revize na výše
uvedené dětské hřiště. Při kontrole bylo panu starostovi oznámeno, že z důvodu změn v
legislativě a zákonech je třeba celé hřiště zrekonstruovat. Vyčíslená částka na opravu je cca
40.000- 50.OOO,- Kč. Z důvodu špatné finanční situace bude OZ hledat jiné řešení.
OZ bere na vědomí

6. Pan starosta veřejně poděkoval všem aktérům za realizaci dětského dne . Respektive všem
sponzorům, kteří tuto akci podpořili. Dále poděkoval hasičům a všem, kteří připravili pro děti
den plný her a zábavy.
OZ bere na vědomí

7. OZ rozhodlo o umístění dvou kusů VHP( Výherních hracích přístrojů ) v herně v Hospodě u
Pilaře a dvou kusů VHP v Pohostinství Ve Ville.
Hlasování 8:0

8. Došlá a odeslaná pošta
Pošta odeslaná:
− Udělení licence ČSAD Slaný a.s k provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy na
lince 220078 Slaný-Smečno-Praha .
− Dopis paní Hučíkové ohledně zamítnutí odprodeje obecního pozemku.

− Odpověď na žádost pana Vladimíra Marvana ohledně vlastního připojení odběrného zařízení
k distribuční soustavě firmou ČEZ.
Info
- OZ projednalo možnost vytvořit el. přípojku u rybníčku „Lébrák“, kde se pořádají obecní
akce a je potřeba elektrické připojení. Pan Fučík provedl kontrolu na místě a seznámil OZ a
všechny přítomné o možnosti vytvoření elektrické přípojky.
OZ bere na vědomí
- Pan starosta vyzval OZ k projednání vyřazení nefunkčního hasičského přívěsu k likvidaci.
Hlasování 8:0
- Pan starosta informoval všechny přítomné o stížnosti ohledně volně pobíhajících psů.
Někteří psi jsou velmi agresivní a vyskytl se i případ napadení psem občana. Pan starosta
zdůraznil, že OÚ má smlouvu s psím útulkem „Na Bouchalce“ a psi, kteří se volně potulují po
obci a ohrožují zdraví občanů může nechat odvézt. Dále pan starosta zmínil, že podle Obecně
závazné vyhlášky č. 01/2007 může být majitel psa, který volně pobíhá a ohrožuje okolí
pokutován až do výše 2.000,- Kč. Všichni přítomní byli vyzváni k většímu zabezpečení psů.

9. Diskuze:
Byl vznesen dotaz ohledně obecní kanalizace. Pan starosta objasnil situaci ohledně
kanalizačních přípojek. Pan starosta dále zmínil ulice, ve kterých není vybudovaná splašková
kanalizace. Jedná se konkrétně o ulice Pod Kozincem, Smečenská, Zahradní a Na Průhoně.
Paní Sedláková zmínila nefunkční světlo veřejného osvětlení v ulici Rudé Armády. Protože
světlo je umístěno na betonovém sloupu vysoko nad zemí, oprava je možná pouze z
vysokozdvižné plošiny. OZ zajistí opravu.
OZ bylo požádáno o úpravu keřů v parčíku mezi ulicemi Družstevní a Hlavní a to z důvodu
špatné viditelnosti při výjezdu z ul. Družstevní. OZ zajistí nápravu.

Usnesení:

- Schválení programu
- Ověřovatele zápisu: J.Pružinec, Jaroslav Fučík, Jana Husnajová
- Odsouhlasení založení „Založení Svazku obcí TSH za účelem provozování
kanalizace a ČOV Třebichovice

- Úmístění výherních automatů
- Schválení likvidace nefunkčního hasičského přívěsu

OZ bere na vědomí:
- Seznámení s obecními financemi
- Rekonstrukci dětského hřiště
- Poděkování za akci „Dětský den“
- El.přípojka u Lébráku

Zapsala: Romana Horová

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

………………………………..

Ověřovatel

Š m a u s o v á Zlata

………………………………..

Ověřovatel

H u s n a j o v á Jana
Ověřovatel

…………………………………

Usnesení

Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 22.6.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
USNESENÍ č. 45/2011
OZ Svinařov rozhodlo o vytvoření svazku obcí s názvem „Svazek obcí TSH“ a schvaluje Zakladatelskou
smlouvu o založení svazku včetně předložených stanov svazku.
OZ Svinařov schvaluje jmenování dvou zástupců obce do nejvyššího orgánu svazku, jimiž jsou pan Jaroslav
Pružinec, starosta a pan Miroslav Mach, zastupitel.
Pro případ, že by se některý ze jmenovaných zástupců nemohl účastnit zasedání nejvyššího orgánu svazku,
OZ Svinařov jmenuje náhradníka paní Romanu Horovou, místostarostku.
Do dozorčí rady svazku OZ Svinařov jmenuje pana Jaroslava Fučíka, zastupitele.

Výsledek hlasování:

Pro: zastupitelů 7

ODSOUHLASENO VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ZASTUPITELI

Proti: 0

Zdrželi se: 1

dne 22.6.2011

46/2011

OZ rozhodlo o umístění dvou kusů VHP( Výherních hracích přístrojů ) v herně v Hospodě u Pilaře a
dvou kusů VHP v Pohostinství Ve Ville.

47/2011
Vyřazení nefunkčního hasičského přívěsu k likvidaci.

