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konaného dne 8.2.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov, zasedací místnost  

 (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) 

Přítomni: 

J.Pružinec , R.Horová, M.Mach, Z.Šmausová, J.Husnajová,  M.Dušková, P.Thon 

Omluveni : J.Fučík, M.Suchopárková 

 

Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné. 

 

Program: 

1. Zahájení – uvítání zastupitelstva a veřejnosti 

2. Schválení programu, zvolení zápisu a podpisu jednání OZ 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva 

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu- p. Mach 

5. Informace o jednání s ing. Danem Jiránkem ohledně napojení kanalizace v ul. Na Průhoně 

6. Stížnost na stav komunikace v ul. Za Křenovkou 

7. Výpočet a stanovení ceny stočného na rok 2012 a související body 

8. Došlá a odeslaná pošta 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 

1. Pan starosta přivítal občany a přítomné členy OZ. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.  

 Zapisovatelem zápisu byla určena pí Romana Horová. 

 Ověřovatelé zápisu: pí M. Dušková, pan Jaroslav Pružinec a pí Jana Husnajová 

 

2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.                           

 Hlasování 7 : 0 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva  

  Vyčištění stoky z rybníku „Lébrák“ - uskutečněno 

        Odstranění závory u hřbitova – poslán dopis p. Hroníkovi 
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4. Pan Mach seznámil OZ a občany s finanční situací obce. Dále informoval o finančních tocích a to 
od 11/2010 – 01/2012. Vzhledem k nastavení úsporného programu se podařilo ušetřit cca 
310.000,- Kč. Zmínil odvod peněz Svazku TSH, částka není dosud vyrovnaná, protože se nedaří 
vybrat od občanů peníze za stočné a za odpady. 

 

      OZ bere na vědomí 
 

5. Pan starosta seznámil všechny přítomné o jednání s primátorem města Kladna ing. Danem 
Jiránkem a s ing. Radovanem Vítou ohledně rekolaudace kanalizace v ul. Na Průhoně. 
Zprovoznění a rekolaudace je možné provézt pouze po odstranění dešťových přípojek. Obyvatelé 
budou osloveni, zda s tímto návrhem řešení souhlasí. Dešťové přípojky musí být odstraněny 
všechny a to bez výjimek. 

  
 OZ bere na vědomí 

 

6. Pan starosta seznámil všechny přítomné o stížnosti na stav obecní komunikace v ulici Za 
Křenovkou. Obyvatelé této ulice ve stížnosti poukazují na špatný stav obecní komunikace a 
požadují alespoň částečnou úpravu povrchu komunikace, dále snížení hustoty provozu, např. tím, 
že ulice Za Křenovkou bude slepá, aby bylo důsledně kontrolováno, zda nákladní automobily, 
vjíždějící do této ulice mají skutečně povolení od obecního úřadu.  
OZ se s obyvateli ul. Za Křenovkou dohodlo o následujícím řešení: ulice bude přístupná pro 
motorová vozidla pouze z ulice Rudé Armády a to pouze pro vozidla do 3,5 t. Ostatní vozidla nad 
3,5 pouze na povolení OÚ. Na křižovatce v ul. Zahradní bude instalovaná značka „ slepá ulice“ a 
vjezd pro motorová vozidla bude znemožněn betonovými zátarasy. Vstup do této ulice bude 
umožněn pouze pro pěší.  
V nejbližší době bude napsaná žádost na Policii ČR a to ohledně dopravního značení. Po 
schválení Policií ČR a dopravním odborem Magistrátu města Kladna bude výše zmíněná uzavírka 
zrealizovaná.  
Dopravní omezení bude dočasné a to do doby, než bude povrch komunikace v ul. Za křenovkou 
opraven. OZ dočasnou uzavírku ulice Za Křenovkou schválilo. 
 
Hlasování: 7: 0 

 

7. OZ odsouhlasilo návrh Svazku -  schválení ceny za stočné 2012, způsob vybírání stočného a pod-
 mínky, za nichž bude poskytnuta sleva. 

 

Schválení ceny za sto čné 2012, způsob vybírání sto čného a podmínky, za nichž 
bude poskytována sleva  

 

Dle článku V. bodu 2 OZNÁMENÍ OBCE SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

A POPLATKU ZA STOČNÉ cenu stočného schvaluje vlastník kanalizace na základě provozovatelem 

předloženého návrhu ceny vycházejícího ze skutečně uznatelných provozních nákladů nejpozději 

do 15. 2. příslušného kalendářního roku s platností od 1. 1. příslušného kalendářního roku 
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písemným oznámením odběrateli. Písemné oznámení výše stočného bude zveřejněno na úřední 

desce obce po dobu nejméně 15 kalendářních dnů. 

Doposud byla provozovatelem Obec Třebichovice, která spolu s Obcí Svinařov na společné 

schůzce vypočítala cenu za stočné pro rok 2012 ve výši 37,50 Kč/m3.  

Po vzájemné dohodě navrhují obě obce dotaci stočného pro své občany ve výši 20 %. Cena po 

odečtu možné dotace za osobu trvale hlášenou v obcích činí 1080,- Kč/osobu/rok, dotace obcí 

činí 270,- Kč/osobu/rok. Celková částka stočného je pro ostatní občany (s trvalým pobytem 

mimo obec a podnikatelské subjekty) 1350 Kč/osobu/rok. 

 Dotace na stočné ve výši 20 % bude poskytnuta pouze těm občanům, kteří nemají vůči obcím 

nebo Svazku obcí TSH pohledávky po lhůtě splatnosti.  

Obec vyzve občany k úhradě stočného za rok 2011 s termínem do 29. 2. 2012. Po tomto termínu 

ztrácí ti občané, kteří neuhradí avízované stočné, nárok na slevu stočného a svazkem jim bude 

vystavována faktura v plné výši. Stejně bude postupováno během vystavování faktur v roce 2012. 

Těm občanům, kteří neuhradí faktury v termínu, nebude sleva dále poskytována.  

Ztrátu výhody dotace musí odsouhlasit zastupitelstvo obce na svých veřejných zasedáních, stejně 

tak cenu za stočné. 

Obec Svinařov zajistí vyvěšení „Oznámení o výši stočného a informaci o tom, že od 1. 2. 2012 

provozuje kanalizaci Svazek obcí TSH“ na svých ÚD a nejpozději do 15. 2. schválí na svých 

zastupitelstvech.  

Způsob vybírání stočného: Dnem 1. 2. 2012 převzal provozování kanalizace v obcích Třebichovice 

a Svinařov Svazek obcí TSH. Ten je také oprávněn vybírat stočné od občanů. Svazek bude 

vystavovat zálohové faktury se splatností ke každému 15. dni měsíců březen, červen, září a 

prosinec. Cenu za stočné bude také možno uhradit jednorázově. 

 Obec Svinařov si dovoluje požádat své občany, aby v letošním roce 2012 uhradili stočné 

v hotovosti v sídle OÚ. Důvodem je především to, že svazek v letošním roce nemá ještě svůj vlastní 

účetní program a tuto službu si musel zakoupit. Položky na výpisech bankovních účtů jsou účetní 

firmou zpracovávány a také zpoplatňovány. Proto bychom uvítali, kdyby občané v tomto roce 

platby hradili v hotovosti. Obecní úřad bude přijímat platby za stočné v období od 5. 3. do 15. 3. 

každé pondělí a středu v čase od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení. 

Kdy je možno platit sto čné (1. zálohová faktura 2012) v sídle OÚ: 

Po    5. 3. 2012 

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 
St    7. 3. 2012 

Po  12. 3. 2012 

St  14. 3. 2012 

 

Výpočet ceny je přílohou zápisu. 

OZ Svinařov schvaluje cenu za stočné pro rok 2012 ve výši 37,50 Kč/m3.  
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OZ Svinařov schvaluje dotaci stočného pro rok 2012 pro občany s trvalým pobytem v obci ve výši 

20 %. Celková částka stočného činí 1350,- Kč/osobu/rok. Cena po poskytnuté dotaci za osobu 

trvale hlášenou v obci činí 1080,- Kč/osobu/rok, dotace obce činí 270,- Kč/osobu/rok. Dotace se 

netýká občanů s trvalým pobytem mimo obec a podnikatelských subjektů. Dotace na stočné ve 

výši 20 % bude poskytnuta pouze těm občanům, kteří nemají vůči obci nebo Svazku obcí TSH 

pohledávky po lhůtě splatnosti. 

OZ Svinařov schvaluje podmínku pro poskytnutí dotace: Dotace na stočné ve výši 25 % za rok 

2011 bude poskytnuta pouze těm občanům, kteří nemají vůči obci nebo Svazku obcí TSH 

pohledávky po lhůtě splatnosti. Poslední termín, kdy je možno uhradit veškeré dlužné částky za 

rok 2011 se stanovuje ke dni 29. 2. 2012. 

Hlasování 7:0 

 

8. Pošta odeslaná: Výzva o odstranění závory u hřbitova – p. Hroník 

Odpověď OZ ohledně neplacení stočného – p. Falc 

 

  

9. Diskuse: 

Ing.Wolerová: máme v projektu svod dešťové vody do kanalizace 

p.starosta: podle informace ŽP Kladno, je každý vlastník nemovitosti povinen řešit dešťovou vodu 

na svém pozemku 

 

p.Brůžková: v jakém časovém horizontu se budeme moci připojit na splaškovou kanalizaci 

p.starosta: v případě, že dešťové svody odpojí všichni zúčastnění, záleží na projektu a na financích 

 

p.Majer: kdo bude platit pokutu po bývalém OZ 

p. starosta: pokutu musí hradit obec Svinařov, stávající zastupitelstvo   přebírá veškeré závazky po 

předchozím vedení obce. 

 

p.Majer:bude možné platit stočné zálohově 

p.Mach: ano, podle vyhlášky to lze, OÚ bude v zastoupení vybírat stočné od občanů z důvodu 

zaplacení 40,-Kč za každou platbu Svazku TSH.  

 

p.Egermaier: z čeho se skládá částka za stočné a jaká je kapacita ČOV 
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p.starosta: vysvětlil, podle jakých podkladů byla částka vypočítaná, že kapacita ČOV není na 

dešťovou vodu a je přizpůsobena pouze na splaškovou kanalizaci. Dále zmínil velký průtok vody 

zvláště po dešti. 

 

p.Egermaier: částka za stočné je za osobu nebo za objekt. 

p.starosta: u trvalé hlášených je částka zkalkulovaná na osobu a rekreačních objektů za objekt. 

 

p.Chládek: jak to vypadá z azbestem v Libušínském potoce. 

p.místostarostka a J.Husnajová: paní Konopásková byla vyzvána písemně aby splnila požadavky 

ing.Synkové /ŽP/.  

 

p.Burda: stromy na dětském hřišti mají suché větve a ohrožují bezpečnost . 

p.starosta: bude vyzvána firma ohledně prořezu dřevin, zkontrolují i dětské hřiště. 

 

p.Kroupová: co s výkaly od psů 

p.starosta: za každého psa je zodpovědný majitel psa, tento problém je řešen obecní vyhláškou. 

 

p.Brůžková: proč není na internetových stránkách obce poslední zápis OZ a Zpravodaj. 

p.Mach: stránky budou ihned zaktualizované. 

 

 

10. Závěr: Jednání zakončil v 19,45 hod. pan starosta 

 

 Zapsala : R. Horová 

 

 

 

 

 

 



     

Zápis ze zasedání veřejného  Zastupitelstva obce Svinařov 

 

Stránka 6 z 7 

 

Ověřovatelé zápisu:   

P r u ž i n e c  Jaroslav                                     …………………………………….. 

ověřovatel 

 

D u š k o v á  Miluše                                        …………………………………….. 

ověřovatel 

 

H u s n a j o v á  Jana                                        ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 8.2.2012 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Uzavírka ulice Za Křenovkou 
4. Návrh rozpočtu na rok 2012 
5. Změnu systému poskytnutí dotace na stočné 2011 (resp. neposkytnutí) 

těm občanům, kteří neuhradí své závazky vůči obci nebo Svazku TSH za rok 
2011 

6. Ceny stočného na rok 2012 a podmínky poskytnutí dotace za stočné 
 

 

II. Bere na vědomí: 

1. Výše finančních obecních prostředků 
2. Jednání s primátorem města Kladna ing.Danem Jiránkem a s ing.R.VVítou 

 

 

Zapsala :R. Horová 


