Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 18.4.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)
Přítomni:
J.Pružinec , R.Horová, Z.Šmausová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Petr Ton, Jaroslav Fučík
Omluveni : M.Mach – nahlášen pozdější příchod

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. Ul. Na Průhoně- odpojení dešťové kanalizace
5. Rozhodnutí o posečkání úhrady daně
6. Uzavření ul. Za Křenovkou – povolení z Magistrátu města Kladna – odbor dopravy
7. Oslovení firem na nabídku – oprava silnice Za Křenovkou
8. Prořez stromů – ukončení, předání, cena
9. Informace o stavu finančních prostředků na účtu
10. Došlá a odeslaná pošta
11. Diskuse
12. Závěr
1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné občany. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena pí Romana Horová.
Ověřovatelé zápisu: pí Z.Šmausová, pan Jaroslav Pružinec a sl. Jana Husnajová
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 8 : 0
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3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:
Prořez stromů – ukončení prací, předání díla
Smlouva o pronájmu pozemku pč. 498/23 – Smlouva podepsaná a odeslaná

4. Všichni přítomní byli informováni o souhlasu obyvatel s odpojením dešťové kanalizace v ul. Na
Průhoně. Pan Thon oslovil občany z této lokality s dotazem, zda odpojí dešťovou kanalizaci
vedoucí k hlavnímu kanalizačnímu řadu, který se nachází v komunikaci a zda si budou likvidovat
dešťovou vodu na svých pozemcích. Souhlasili téměř všichni až na jednoho občana. Bude
osloven projektant pan Sedláček, který nabídl pomoc při řešení splaškové kanalizace ve výše
uvedené ulici. Při jednání vedení obce s ŽP Magistrátu města Kladna bylo přislíbeno, že
v případě, že obyvatelé ulice Na Průhoně nebudou svádět dešťovou vodu do kanalizace, lze
provézt rekolaudaci a obyvatelé již zmíněné lokality budou řádně napojeni do kanalizace
splaškové.

OZ bere na vědomí
5. Pan starosta seznámil přítomné občany s rozhodnutmí GFŘ. / Projednáno na OZ dne 7.3.2012/
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 seznámil všechny přítomné s uzavírkou v ulici Za Křenovkou. Zítra tj. 19. 4. 2012
budou instalovány značky, doporučené odborem dopravy Magistrátu města Kladna a
v nejbližších dnech budou usazeny zábrany na silnici.
OZ bere na vědomí

7.

Pan starosta informoval všechny přítomné o výběrovém řízení na opravu komunikace Za
Křenovkou. Byly osloveny firmy: ČNES a.s., Klika & Dvořák a Energie stavební a báňská a.s.,
komise složená z výborů: finanční - Miroslav Mach -, stavební - Jana Husnajová- a infrastruktura
– Jaroslav Fučík, vybere a vyhodnotí nejlepší nabídku. Na příštím jednání OZ bude zastupitelstvu
předložen výsledek jednání.
OZ bere na vědomí
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8.

Pan starosta seznámil všechny přítomné o prořezu stromů, které rostou na obecních pozemcích.
Firma FAGUS – údržba zeleně s.r.o. ukončila prořez, dílo předala a konečná částka činí 98 640,-Kč.
Finanční částka nepřevýšila předpokládanou kalkulaci, která byla řádně odsouhlasena v obecním
rozpočtu
OZ bere na vědomí
V 18:30 se dostavil pan Mach.

9. Informace o stavu finančních prostředků na účtu - p.Mach informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje cca 504.145,61,-Kč. K dnešnímu dni nejsou
proplaceny faktury firmě FAGUS – údržba zeleně s.r.o. za přořez stromů – cca 98.640,-Kč, jedná
se o částku, která byla podle plánu zakalkulovaná v obecním rozpočtu na rok 2012. A faktura za
školné.
Pan Mach dále informoval o vyhodnocení obecního rozpočtu na měsíce 01-03/2012. Byla
ušetřena částka 224.608,61Kč. Dále je připomenut úsporný program, který byl nastaven z
důvodu úspor obecních finančních prostředků. Tento 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
10. Došlá a odeslaná pošta
- OZ odsouhlasilo umístění dvou kusů VHP / výherních hracích přístrojů/ v Hospodě U Pilaře na
období od 16.4. – 31.12.2012.
Hlasování 8:1
-

Oslovení projektanta pana Sedláčka ohledně řešení napojení splaškové kanalizace v ulici Na
Průhoně

11. Diskuze:
Pan Libor Šedivý: podávali jsme žádost na OÚ ohledně připojení kanalizace a vjezdu na místní
komunikaci.
Pan Fučík: provedl jsem místní šetření a ohledně kanalizace bude oslovena firma FISA, která
kanalizaci budovala.
Pan starosta: vjezd na místní komunikaci je třeba zkonzultovat s odborem dopravy Magistátu
města Kladna.

Pan Chládek: jak bude vyřešen eternit, který je v Libušínském potoce?
Jana Husnajová: paní Konopáskové byly zaslány dva dopisy s upozorněním, že stávající eternit se
nachází na obecním pozemku a že jej musí odstranit, s paní Konopáskovou bylo na OÚ vedeno
jednání, kde odstranění přislíbila.
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Pan starosta: Paní Konopásková bude obeslána důrazným dopisem ohledně odstranění eternitu
a černé skládky. Dopis bude poslán doporučeně. Také bude oslovena předsedou ŽP/ paní
Šmausová a předsedou PV/ pan Petr Ton/ ohledně odstranění eternitu a černé skládky.

p.Týblová: U cihelny jsou dva uschlé stromy, které hrozí pádem na místní cestu.
p. starosta: s vedením polesí p.Ježkem bylo zahájeno jednání o jejich poražení.
P.Týblová: poražené stromy si koupíme.

Jana Husnajová oslovila přítomné občany z ul. Za Křenovkou, zda se chtějí zúčastnit jednání se
zástupci firmy, která bude opravovat místní komunikaci Za Křenovkou.

Paní místostarostka seznámila přítomné o očkování psů a koček, které bude uskutečněno
12.5.2012 u zastávky.

Paní místostarostka informovala o nabídce pana Libora Kopeckého, který nabízí kominické
služby. Ze zákona je třeba každý rok provézt u stávajících komínů Kontrolní zprávu dle NV 91/2010
a u nových komínů je nutná Revizní zpráva.

Pan Burda: přímo u mého plotu, na obecním pozemku roste borovice, která se naklání a hrozí
pádem na plot. Na minulé veřejné schůzi jsem o tomto informoval.
Paní Šmausová: zástupce firmy Fagus byl o této skutečnosti informován a shledal strom zdravý a
prý není potřeba ho kácet.
Pan starosta: je nutné provést ještě jednou místní šetření a na dalším OZ bude předložena
zpráva.

Budou uvolněny finanční prostředky na nákup dětského povlečení do kolébky, která se používá
při vítání místních občánků.
Hlasování 9:0

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 18.4.2012
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

1.
2.
3.
4.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Odsouhlasení umístění VHP
Nákup dětského povlečení do obecní kolébky

II. Bere na vědomí:
1. Souhlas obyvatel ulice Na Průhoně ohledně odpojení dešťové vody do
kanalizace
2. Prominutí GFŘ ohledně vrácení dotace
3. Uzavírka ulice Za Křenovkou
4. Výběrové řízení na opravu místní komunikace v ul. Za Křenovkou
5. Výše finančních prostředků na účtě

Zapsala :R. Horová
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