Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 21.3.2012 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. Žádost o opravu pozemní komunikace v Družstevní ulici
6. Prořez stromů – výběr firmy
7. Návrh nájemní smlouvy – pozemku č. 498/ 23 sl. Kiliášová
8. Došlá a odeslaná pošta
9. Diskuse
10. 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, p. Jaroslav Pružinec a sl. Jana 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. 486/2
Připravena smlouva k pronájmu pozemku p.č.498/23
Oslovení firem ohledně zpevnění cesty k přečerpávací stanici č.1 – v jednání
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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 cca 154.297,73,-Kč. K dnešnímu dni jsou
všechny faktury zaplaceny. Dále je 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. OZ projednalo žádost o opravu pozemní komunikace v Družstevní ulici. Občané bydlící v této ulici
žádají z důvodu špatného stavu místní komunikace její opravu. OZ zpracuje plán rozvoje obce a
ulice Družstevní bude do výše uvedeného plánu zahrnuta. V letošním roce je v rozpočtu obce
naplánovaná oprava komunikace v ulici Za Křenovkou. Z důvodu špatné finanční situace obce již
nejsou možné další větší investice.
OZ bere na vědomí

6.

OZ projednalo nabídky firem ohledně jarního prořezu stromů, které rostou na obecních
pozemcích. Protože v předchozích letech byly provedeny prořezy pouze u některých stromů,
rozhodlo OZ o úpravu stromů po celé obci. Nabídky přišly celkem tři. Firma FAGUS – údržba
zeleně s.r.o., Péče o dřeviny - Robert Stříbrný a Ivanka Nováčková - Syringa. Nabídky firem
Ivanka Nováčková – Syringa a Péče o dřeviny – Robert Stříbrný jsou zpracované pouze částečně a
z nabídek není zřejmý rozsah prací, není zde uveden počet a druh všech stromů, na kterých je
potřeba provézt prořez. OZ proto vybralo firmu FAGUS – údržba zeleně s.r.o., nabídka této firmy
je zpracována komplexně a v plném rozsahu.
Dále OZ odsouhlasilo, že větve z prořezů budou zlikvidovány a dřevo bude nabídnuto jako
palivové občanům za 500,- Kč / 1 m³.
Hlasování 7:0

7.

OZ na minulém zasedání tj.7.3.2012 projednalo a schválilo pronájem pozemku p.č. 498/23 o
rozloze 28. 447 m², za účelem zřízení pastviny pro koně. Ze strany žadatele byly upřesněny body
smlouvy a byla předložena smlouva. Tato smlouva je sepsána na dobu neurčitou, s roční
výpovědní lhůtou s platností od 1.4.2012. Roční pronájem v částce 56.894,-Kč bude vždy splatný
k 31.1.v příslušném roce. OZ smlouvu odsouhlasilo
Hlasování 7:0

8. Pošta odeslaná :
Magistrát města Kladna / ŽP/, paní Radka Lébrová- Povolení kácení vzrostlé olše na obecním
pozemku u Libušínského potoka.
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Pošta došlá:
Magistrát města Kladna /odbor správní/ - Vyrozumění o projednání přestupku p. Václava Buriana
ohledně porušení veřejného pořádku. Přestupek se týká znečištění veřejného prostranství tím, že
i přesto, že k domu byla přivedena přípojka splaškové komunikace, nadále využívá stávající jímku,
která prosakuje a vytéká na veřejnou komunikaci a teče po ní.
OZ bere na vědomí

Žádost Stanislava a Karolíny Beránkových o změnu a přestavbu zeleného pásu/ trávníku/u domu
čp.60, v ulici Krátká na parkovací místo. Žadatelé žádost zdůvodňují tím, že musí parkovat
s autem daleko od domu a přenášení malého dítěte i s nákupy jim činní problémy.
OZ žádost neodsouhlasilo s tím, že ulice Krátká byla kompletně zrekonstruována v roce 2009 a
nelze narušit komunikaci.
Hlasování: 0:7

9. Diskuse:
Pan starosta informoval OZ o jednání s paní Konopáskovou. Na základě tohoto jednání bylo
domluveno, že eternit z koryta Libušínského potoka bude odstraněn a přilehlé břehy budou
upraveny/ zesvaženy/ dle místního šetření, kterého se zúčastnili zástupci Magistrátu města
Kladna / ŽP/ konaného dne 1.9.2011 ve Svinařově.
OZ bere na vědomí

Pan starosta informoval OZ o poškozeném čerpadle v přečerpávací stanici č.1., oprava čerpadla
bude účtována na vrub svazku TSH.

V 19.30 odešla paní Zlata Šmausová

Pan Mach informoval OZ o změně obecního rozpočtu – investice ulice Za Křenovkou. Financování
výše uvedené ulice je posunuto dle návrhu pana Macha na červen 2012. OZ změnu schválilo.
Hlasování 6:0

OZ projednalo návrh Smlouvy o dílo. Předmětem této smlouvy je poskytování instalací, údržby a
oprav elektrických zařízení do 400V, které jsou v majetku obce.
OZ bere na vědomí
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10. Závěr: Jednání zakončil v 19:50 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 21.3.2012
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

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

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Výběr firmy na prořez stromů
Schválení smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 498/23
Zamítnutí přestavby zeleného pásu na parkovací místo
Změna obecního rozpočtu – přesun financování komunikace na 06/2012

II. Bere na vědomí:
1. Výše finančních obecních prostředků
2. Vyrozumění o projednání přestupku proti veřejnému pořádku
3. Jednání s paní Konopáskovou
4. Návrh Smlouvy o dílo - poskytování instalací, údržby a oprav elektrických
zařízení do 400V

Zapsala :R. Horová
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