Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 12.10.2011 v 18:00hod., na OÚ Svinařov, v zasedací místnosti OÚ
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)

Program zasedání:
1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. p. Mach finance OÚ – info příprava rozpočtu na rok 2012
5. Info- rozhodnutí o posečkání vrácení dotace a penále
6. Stížnost p. Kvasničky na znečištěnou cestu z jímky p. Buriana
7. Info – svazek obcí THS - poplatky
8. Pozastavení svozu TKO u neplatičů
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: J. Fučík

2.

OZ odsouhlasilo ověřovatele zápisu : J. Pružinec, Z. Šmausová, M.Dušková,
Zápis : Romana Horová
Hlasování 8 :0
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3.

Kontrola usnesení: Finanční spoluúčast p. Erdingera a p. Šedivého na dodatku č.1 ÚP - oběma
výše uvedeným byl zaslán dopis s výzvou o zaplacení.

4. Pan Mach seznámil OZ a přítomné občany se stavem obecních finančních prostředků. Na účtu
OÚ je ke dni 12.10.2011 částka 459.225,70 Kč. Dále pan Mach připomněl úsporný program,
který byl nastaven z důvodu úspor obecních finančních prostředků. Úsporný program musí být i
nadále striktně dodržován. Je třeba vytvořit finanční rezervu na případnou pokutu a porušení
rozpočtové kázně z II.etapy odkanalizování Svinařova z roku 2009. Do 30.11.2011 předloží
jednotlivé výbory detailní rozpočet na rok 2012. Každý předseda výboru bude konzultovat svůj
návrh rozpočtu s předsedou finančního výboru.
OZ bere na vědomí
5.

Pan starosta seznámil přítomné občany a OZ s „Rozhodnutím o posečkání úhrady daně“.
Generální finanční ředitelství podle § 156 ods. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, na základě
žádosti OÚ Svinařov ze dne 5.9.2011, o posečkání úhrady odvodu a penále za porušení
rozpočtové kázně povoluje posečkání úhrady a to nejdéle do dne 30.3.2011.
OZ obce Svinařov bude následně žádat o prominutí odvodu + penále.
OZ bere na vědomí

6.

Pan starosta seznámil všechny přítomné a OZ se stížností pana Marka Kvasničky na znečištění
cesty výkaly před jeho domem, které vytékají z jímky pana Buriana. Dále seznámil všechny
přítomné o již uskutečněném šetření a proběhlé korespondenci v této záležitosti, která byla
odeslána na MěÚ Slaný a Magistrát města Kladna, jež probíhají od prosince 2010. Pan starosta a
paní místostarostka již s panem Burianem jednali a pan Burian byl ochotný připojit odvod
splašků do obecní kanalizace a to za opravení podezdívky plotu, která byla údajně při stavbě
kanalizace porušena. Firma FISA, která tuto kanalizaci budovala již nápravu sjednala. Pan Burian
svůj slib nesplnil. Dále byl p. Burian vyzván doporučených dopisem, aby se dostavil na OÚ
Svinařov k projednání celé situace okolo připojení na obecní kanalizaci. Do dnešního dne se p.
Burian na OÚ nedostavil. Celá záležitost bude předána k vyšetření na přestupkovou komisi
Magistrátu města Kladna a ze strany OZ bude i nadále vyzýván k ústnímu jednání.
OZ bere na vědomí
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7.

Pan starosta seznámil všechny přítomné o poplatcích za stočné. Jak bylo již dříve oznámeno, byl
založen obcí tzv. Svazek TSH ( Třebichovice, Svinařov, Hrdlív ). Každá obec již v červnu na
veřejném zasedání odsouhlasila založení svazku. Předmětem činnosti svazku je společné
provozování jednotlivých kanalizačních sítí v majetku členských obcí s cílem zajistit
zneškodňování odpadních vod vznikajících činností fyzických a právnických osob v jednotlivých
obcí v ČOV Třebichovice, včetně vybírání stočného od uživatelů kanalizace, provádění oprav,
rekonstrukcí a technického zhodnocení kanalizace a ČOV. Stočné za rok 2011 bude vybíráno
tento rok zpětně a to od 1.1.2011. Důvodem je zdlouhavá legislativa, která založení Svazku TSH
pozdržela.

8.

Došlá a odeslaná pošta
Pošta došlá: - Generální finanční ředitelství – Rozhodnutí o posečkání úhrady daně
Pošta odeslaná:
- Výzva p. Burianovi – řešení znečištění pozemní komunikace splašky vytékající z jeho jímky.
- Žádost paní Dvořákové Aleny ul. Za Křenovkou č.p. 108 o zbourání starého hospodářského
přístavku. OZ žádost povolilo.
Hlasování 8:0

9. Diskuze: Pan Frömmel vznesl dotaz ohledně volně pobíhajících psů. Pan starosta připoměl
smlouvu s psím útulkem Bouchalka, kterou má obec Svinařov sepsanou právě na odchyt volně
pobíhajících psů. Problémem je, že neznámého psa, který se potuluje po obci se každý bojí a odchyt
než přijede zástupce útulku je nemožný. Za každého psa je zodpovědný jeho majitel a pravidla volně
pobíhajících psů řeší Obecně závazná vyhláška č. 01/2007.
Paní Skleničková se zeptala, zda je možné něco udělat s živým plotem, který je vysázen okolo parčíku
na křižovatce ul. Družstevní a Hornická. U parčíku jsou umístěny kontejnery na sběr separovaného
odpadu a ty s živým plotem brání při bezpečném vyjíždění z výše uvedených ulic. Protože na tento
problém poukazují i další obyvatelé z této lokality, pan starosta přislíbil přemístění kontejnerů a
částečné odstranění rozrostlého živého plotu.
Pan Frömmel požádal OZ o zvýraznění názvu ulice Zahradní nebo o umístění dopravní značky Slepá
ulice. Důvodem je časté zajíždění a otáčení se do slepé části ul. Zahradní cizími vozidly.
Jana Husnajová seznámila OZ a všechny přítomné o řešení povrchu vozovky v ulici Za Křenovkou, a
to asfaltovým recyklátem firmou ČNES. Z důvodu vysoké cenové nabídky se oprava vozovky bude
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muset odložit. Hledají se další možnosti, jak zajistit opravy v ulicích, kde dosud není položen
asfaltový povrch.
Pan starosta zmínil možnost vytvoření v ul. Za Křenovkou jednosměrný provoz. Povrch ulice je pouze
zpevněný a velice prašný. Obyvatelům, kteří v této ulici bydlí, by se dost ulevilo. Záleží právě na nich,
jestli s tímto řešením budou souhlasit.
Paní Suchopárková pozvala všechny přítomné na besedu s MUDr. Pavlouskovou, která se uskuteční v
zasedací místnosti OÚ ve čtvrtek 13.10.2011 od 18:00. Na programu bude beseda o obezitě a jejím
důsledku na lidský organismus.

Usnesení: - Výzva panu Buriánovi ohledně řešení odpadní jímky
Zapsala: Horová Romana
Ověřovatelé zápisu:
P r u ž i n e c Jaroslav
Ověřovatel
Š m a u s o v á Zlata
Ověřovatel
Dušková Miluše
Ověřovatel

……………………………..

…………………………….

……………………………..
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Usnesení
Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 12.10.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

57/2011
Výzvu panu Buriánovi ohledně řešení odpadní jímky.
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