Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 25.1.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov,
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)
Přítomni:
J.Pružinec ,R.Horová, M.Mach, M.Suchopárková, Z.Šmausová, J.Husnajová, J.Fučík, M.Dušková,
Omluveni : P.Thon

Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1. Zahájení - určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu
5. Dohoda o náhradě nákladů provozu ČOV 2011
6. Odsouhlasení finálního rozpočtu 2012
7. Vyčištění stoky za rybníkem „Lébrákem“
8. Projednání závory u hřbitova
9. Přidělení čp. - žádost pana Petra Kříže
10. Došlá a odeslaná pošta
11. Diskuse
12. Závěr
1. Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena pí Romana Horová.
Ověřovatelé zápisu: Zlata Šmausová, pan Jaroslav Pružinec a Jana Husnajová
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 8 : 0
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva
Sepsání Dohody o provedení práce s p. Štěpánem Müllerem – v rozpracování
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Sepsání Dohody o provedení práce s p. Husnajem a s p. Kiliášem - sepsáno

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – po zaplacení faktur zbude na účtu a v
pokladně cca 390 000,- Kč. Dále předseda finančního výboru pan Mach připomněl úsporný
program, který je nastaven z důvodu úspor obecních finančních prostředků. Úsporný program
musí být i nadále striktně dodržován. Je třeba vytvořit finanční rezervu pro případnou pokutu za
porušení rozpočtové kázně z II. etapy odkanalizování Svinařova z roku 2009.

OZ bere na vědomí
5. Pan Mach seznámil OZ s Dohodou o úhradě části nákladů na provoz ČOV Třebichovice za rok
2011. Prokazatelně uznatelné náklady se dělí procentním podílem dle počtu obyvatel obcí. Obec
Svinařov hradí částku 503 055,80 Kč, tj. 55,22% z celkových nákladů. Pan Mach navrhl
splátkový kalendář ve výši 100 000,- Kč, splatné v lednu 2012, 100 000,- splatné u únoru 2012.
V dalších měsících navrhl splátku ve výši 33 000,- Kč. Návrh byl jednohlasně přijat.
Hlasování 8:0
6. Pan Mach předložil OZ návrh rozpočtu na rok 2012. OZ bylo podrobně seznámeno s
jednotlivými položkami rozpočtu. Příjmy obec rozpočtuje na rok 2012 ve výši 5.818.700,- Kč a
výdaje také ve výši 5.818.700,-Kč. Rozpočet obce na rok 2012 je vyrovnaný. Rozpočet bude řádně
vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, poté bude zaslán na Magistrát města Kladna. OZ
rozpočet na rok 2012 schválilo.
Hlasování 8.0
7. Pan starosta seznámil OZ s návrhem vyčistit stoku odvádějící vodu z rybníku „Lébrák“ do
Libušínského potoka. Vyčištění provede ing. Arch. Jiří Veselý a pan Husnaj v rámci Dohody o
provedení práce, kterou má s obcí uzavřenou. Cena za práci včetně mechanizace je zkalkulovaná
na částku 20 000,- Kč.
Hlasování 7:0, jeden člen OZ se zdržel hlasování
8. Paní místostarostka seznámila OZ o spuštěné závoře na cestě vedle hřbitova. Dne 16.2.2011 bylo
domluveno s panem Hroníkem, že závora zůstane otevřená a cesta bude přístupná občanům
Svinařova. Protože je závora většinou spuštěná, rozhodlo OZ o jejím odstranění. Pan Hroník bude
informován písemně.
Hlasování 8:0
9. OZ bylo seznámeno s žádostí pana Petra Kříže o přidělení čp. ke kolaudačnímu řízení. Panu Křížovi
bylo přiděleno čp. 263.
OZ bere na vědomí
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10. Došlá pošta:
Žádost pana Emanuela Falce, ul. Družstevní čp. 207, ohledně neplacení stočného za rok 2011. V
žádosti se uvádí, že kanalizační přípojku má pan Falc zavedenu na hranici pozemku a zatím
neplánuje její další napojení z důvodu toho, že dům není připojen k vodovodní síti a na dvoře má
pouze suché WC. OZ projednalo výše uvedenou žádost a panu Falcovi posílá citaci ze zákona (
Svedení splaškové odpadní vody do bezodtokové žumpy umístěné na vlastním pozemku je možné pouze
v případě, že neexistuje technické řešení napojení na obecní kanalizační systém. V tomto případě musí
žumpa odpovídat ČSN a majitel musí pravidelně zajišťovat (na vlastní náklady) její vyvážení oprávněnou
organizací (pomocí FEKA vozů). Doklady o četnosti a zaplacení odvozu splaškových odpadních vod, popř.
protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti žumpy je její majitel povinen na vyžádání předložit obecnímu
úřadu.
Vyhláška dále (mimo jiné) stanovuje majitelům nemovitostí napojených na kanalizační systém povinnost
platit poplatek za odvod a vyčištění odpadních vod (stočné). Tato povinnost se týká každého uživatele
kanalizace.

Návrh smlouvy ČSAD MHD Kladno a.s. o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové dopravě.
Z důvodu dražších pohonných hmot se na rok 2012 zvyšuje celková cena o 6 500,-Kč. Platby pro
jednotlivé měsíce roku 2012 provede objednatel zálohami ve výši 6 500,-Kč splatnými vždy do 20.
dne příslušného kalendářního měsíce.
Hlasování 8.0

11. Diskuse:
Pan starosta poděkoval SDH za pořezání a odstranění ztrouchnivělých vrb u rybníka „Lébrák“
Pan starosta poděkoval panu Hamplovi za rozvoz štěrku v ul. Hlavní
Pan Mach informoval OZ o kalkulaci výše stočného na rok 2012. V roce 2011 byla cena pro stočné
26,51 Kč/m³. Na rok 2012 činí stočné 37,50Kč/m³. Na jednoho občana vychází platba 1 350,- Kč /
rok. Pan Mach navrhl dotaci pro každého občana Svinařova ve výši 20%. OZ návrh projednalo a
odsouhlasilo.
Hlasováni 8:0
Paní místostarostka upozornila na nefunkční světlo umístěné na objektu restaurace U Pilaře.
-světlo bude vyměněno v nejbližší době.

12. Závěr: Jednání zakončil v 19,15 hod. pan starosta
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Zapsala : R.Horová

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

……………………………………..

ověřovatel

Š m a u s o v á Zlata

……………………………………..

ověřovatel

Husnajová Jana

…………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 25.1.2012
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

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

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Splátkový kalendář Svazku TSH za stočné na rok 2012
Návrh rozpočtu na rok 2012
Vyčištění stoky
Odstranění závory
Návrh smlouvy ČSAD Kladno a.s. - zvýšení ceny za dopravu na rok 2012
Dotace 20% z ceny za stočné pro občany na rok 2012

II. Bere na vědomí:
1. Výše finančních obecních prostředků
2. Přidělení čp.263

Zapsala :R. Horová
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