Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 7.3.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)
Přítomni:
J.Pružinec , R.Horová, Z.Šmausová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, M.Mach
Omluveni : P.Thon, J.Fučík

Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1. Zahájení – uvítání zastupitelstva
2. Schválení programu, zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu
5. Info GFŘ – rozhodnutí o prominutí
6. Havárie přečerpávací stanice č.1 - info
7. Přístupová cesta k přečerpávací stanici – nabídka p. Hampl
8. Žádosti o prořez stromů
9. Žádost o pronájem pozemku č. 498/ 23 p. Kiliáš
10. Došlá a odeslaná pošta
11. Diskuse
12. Závěr
1. Pan starosta přivítal přítomné členy OZ. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena pí Romana Horová.
Ověřovatelé zápisu: pí Z.Šmausová, pan J. Pružinec a sl. J. Husnajová
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 7 : 0
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:
Písemné oznámení o zamítnutí prodeje p.č 255.
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4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu - p.Mach informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 315.794,65Kč. Dále byl připomenut 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 z
II.etapy odkanalizování Svinařova z roku 2009.

OZ bere na vědomí
5. Pan starosta seznámil OZ s rozhodnutím GFŘ. Generální finanční ředitelství podle zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen“daňový řád“), ve věci žádosti shora uvedeného daňového subjektu
ze dne 7.11.2011 o prominutí odvodu, penále a jeho dopočtu za porušení rozpočtové kázně,
rozhodlo takto: žádosti se vyhovuje a promíjí se
1. odvod ve výši 10 846 000,- Kč, vyměřený Fú Praha-západ platebním výměrem č.j.
350519/11/060984203148 ze dne 9.8.2011,
2. penále ve výši 4 295 016,- Kč, předepsané Fú Praha-západ platebním výměrem č.j.
00374279/11060984203148 ze dne 30.8.2011 a jeho dopočet.
OZ bere na vědomí

6.

Pan starosta informoval OZ o havarijním stavu na přečerpávacím zařízení č.1 , ke kterému došlo
v důsledku selhání čerpadla a následně nefunkčnosti automatiky, která čerpací zařízení řídí. Bylo
vyměněno čerpadlo a nyní je chod přečerpávací stanice provozován obsluhou. V rámci
havarijního stavu byl osloven dodavatel automatiky. Cena za opravu byla vyčíslena cca do 7.500,Kč. OZ opravu bere na vědomí, práce budou účtovány na vrub Svazku TSH

OZ bere na vědomí
7.

Pan starosta seznámil OZ s nabídkou od firmy Hampl Karel: úprava a zpevnění silnice vedoucí
k přečerpávací stanici. OZ rozhodlo o oslovení dalších firem ohledně vypracování cenové nabídky
na výše uvedenou silnici.
Hlasování 7:0

8.

OZ bylo seznámeno s žádostmi od občanů Svinařova ohledně prořezu nebo poražení stromů (
uschlé větve, nebezpečně se naklánějící stromy, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost obyvatel
a majetku). Bude provedeno místní šetření pí Zlatou Šmausovou ( ŽP). Na příštím zasedání bude
OZ předložena zpráva a žadatelé budou písemně seznámeni s rozhodnutím OZ.
OZ bere na vědomí
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9. OZ projednalo žádost o pronájem parcely č.498/223 za účelem zřízení pastviny pro koně podanou
sl. Růženou Kiliášovou. Žadatelka bude vyzvána k upřesnění rozlohy a doby pronájmu. OZ
rozhodlo pronajmout pozemek pouze za cenu 2,- Kč/ m² (podle rozhodnutí bývalého
zastupitelstva).
Hlasování 7:0
10. Pošta odeslaná :
Zamítnutí prodeje obecního pozemku č. parcelní 255 ing. Ladislavu Weberovi.
Pošta došlá:
Žádost paní Olgy Hučíkové o koupi obecního pozemku č. parcelní 486/2. OZ žádost zamítlo
s odkazem na vyjádření ze dne 9.6.2011, kdy již tuto žádost řešilo a zamítlo.
Hlasování 7:0

11. Diskuse:
Poděkování - pan starosta poděkoval místním hasičům, provozovatelům Feka vozů a
zaměstnancům OÚ Svinařov za aktivní přístup při likvidaci havárie přečerpávací stanice č.1.

Stížnost - OZ projednalo stížnosti obyvatel bydlících v okolí obecního úřadu. Stěžují si na neustálý
hluk a křik dospívající mládeže. Především na hry s míčem a pobíhání po zatravněné ploše v okolí
zastávky a obecního úřadu. Probíhá šetření, zda nedochází k porušení Obecně závazné vyhlášky
č.01/2007. V takovém případě budou oslovení rodiče dětí.
OZ bere na vědomí

Paní Suchopárková seznámila OZ s nabídkou ohledně darování pozemku a to část chodníku
parc.č.105/7.
OZ bere na vědomí

Prořez stromů - paní Šmausová seznámila OZ s výběrem firem ohledně prořezu stromů, které se
nacházejí na obecních pozemcích. Již byly osloveny tři firmy. Do konce týdne budou vypracovány
nabídky. Na příštím zasedání budou nabídky posouzeny a vybraná firma bude vyzvána k zahájení
prořezu stromů.
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Oprava komunikace - pan starosta vyzval sl. Janu Husnajovou, aby oslovila několik firem ohledně
opravy povrchu komunikace v ul. Za Křenovkou.

Deratizace – vzhledem k přemnožení potkanů proběhne v obci deratizace – občané budou včas
o této akci informování.

Paní Suchopárková provede místní šetření ohledně možnosti stavby rodinného domu na parc.č.
578/2 a na příštím zasedání OZ předloží zprávu.

12. Závěr: Jednání zakončil v 19:30 hod. pan starosta
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

H u s n a j o v á Jana

…………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 7.3.2012
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Opravu automatiky v přečerpávací stanici č.1
Oslovení firem ohledně zpevnění cesty k přečerpávací stanici č.1
Zamítnutí prodeje parc.č. 486/2
Schválení pronájmu pozemku parc.č. 498/23 za 2,- Kč/m²

II. Bere na vědomí:
1. Výše finančních obecních prostředků
2. Prominutí penále z Fú Praha - západ
3. Stížnost na hluk a křik v okolí zastávky a OÚ
4. Nabídka na darování pozemku

Zapsala :R. Horová

Stránka 5 z 5

