Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 16.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)
Přítomni:
J.Pružinec , R.Horová, Z.Šmausová, J.Husnajová,
Fučík,M.Mach

M.Dušková, M.Suchopárková, Petr Ton, Jaroslav

Omluveni : Petr Thon – nahlášen pozdější příchod

Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva
2. Schválení programu, zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva
4. Schválení pódia pro kapelu na dětském hřišti
5. Informace o stavu finančních prostředků na účtu
6. Info o výběrovém řízení pozemních prací v ul. Za Křenovkou
7. Odsouhlasení zápisu do kroniky
8. Odprodej pozemku-p. Holý
9. Odsouhlasení přeložení kabelového el. vedení-p. Majer
10. Uzavření ul. Pod Kozincem- stavební práce-p. Hloušek
11. Povolení vjezdu k cihelně -firma Michal Starý
12. Žádost o pokácení stromu – Stanislav Procházka
13. Jednání – upřesnění hranic pozemku – p. Konopásková
14. Došlá a odeslaná pošta
15. Diskuse
16. 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
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2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 8 : 0
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0

4. Pan starosta seznámil OZ s návrhem pana Duška a Jaroslava Vožeha /zástupce SDH Svinařov/
ohledně vybudování pódia pro potřeby veřejných kulturních akcí na dětském hřišti. Cena je
stanovena ve výši cca 22.000,- včetně DPH. OZ výstavbu pódia schválilo.
Hlasování 8 : 0
V 18:15 se dostavil Petr Ton
5. Informace o stavu finančních prostředků na účtu - p.Mach informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje cca 479.035,87 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

6.

Jana Husnajová seznámila OZ s výsledkem výběrového řízení na opravu komunikace Za
Křenovkou. Byly osloveny firmy: ČNES a.s., Klika & Dvořák a Energie stavební a báňská a.s.,
výběrová komise složená z výborů: finanční - Miroslav Mach -, stavební - Jana Husnajová- a
infrastruktura – Jaroslav Fučík. Firma Energie stavební a báňská a.s. nabídku nedodala.
Výběrové řízení proběhlo ve dvou kolech.
1.kolo – zúčastnily se pouze firmy ČNES a.s. a Klika & Dvořák.
2.kolo – Firma Klika & Dvořák dodala dvě nabídky:
- odtěžení 450 mm stávajícího terénu, uložení v místě, povrch asfalt. Cena zahrnuje výškovou
úpravu vpustí a šachet, nutné opravy cca 15% stávajících. Cena 1.478.386,-Kč včetně DPH.
- odtěžení části stávajícího povrchu, vyrovnání, doplnění, válcování, povrch asfaltový recykláž.
Cena 694.440,-Kč včetně DPH.
- Firma ČNES a.s. dodala cenovou nabídku, která je zpracována na základě požadavků
zadavatele a prohlídky na místě. Cenová nabídka zahrnuje pouze odvoz výkopků na obecní
mezideponii poblíž stavby, nezahrnuje převoz na skládku mimo obec a ani skládkovné.
Navrhované řešení skladby komunikace vychází z výsledků provedených sond a únosnosti pláně.
Únosnost bude posílena separačně tahovou tkanou geotextílií. Protože asfaltový recyklát na
vrchní vrstvě komunikace není povrch uzavřený a stávající materiál v úrovni pláně není
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propustný, nabídka zahrnuje v cenové nabídce také odvodnění drenáží podél jedné strany
komunikace se zaústěním do uliční vpusti. S ohledem na finanční možnosti bude použit asfaltový
recyklát. Cena 781.309,-Kč včetně DPH.
Výběrová komise po řádném zhodnocení nabídek navrhuje firmu ČNES a.s. OZ nabídku schválilo.
Hlasování 9:0

7.

OZ schválilo na základě doporučení kulturního výboru zápis do obecní kroniky.
Hlasování 9:0

8.

Pan starosta seznámil všechny přítomné o nabídce pana Holého ohledně prodeje chodníku pč.
91/6 za částku 8.000,-Kč. Z finančních důvodů OZ nabídku zamítlo.
Hlasování 9:0

9. Pan starosta seznámil OZ s žádostí pana Karla Majera ml. o přeložení kabelového vedení
elektrické energie do země na obecním pozemku – chodníku v délce cca 15m.
OZ žádost schválilo za následujících podmínek:
- V rámci rekonstrukce vozovky v ulici Za Křenovkou bude vložena do země chránička, kde bude
protažen přívodní elektrický kabel.
- Veškeré úřední náležitosti s tímto spojené si zajistí a uhradí žadatel.
Hlasování 9:0
10. Pan starosta seznámil OZ s žádostí pana Hlouška o souhlas s omezením průjezdnosti ulice Pod
Kozincem z důvodu rekonstrukce opěrné zdi. Díky oboustrannému přístupu do výše uvedené
ulice se nebude jednat o omezení přístupu obyvatel ke svým nemovitostem. Pouze bude nutné
využívat příjezdu a odjezdu vždy z jedné přístupové strany. Předpokládaná doba omezení provozu
je od 16.5 2012 do 26.5.2012. Pan Hloušek sousedy informoval osobně nebo dopisem vhozeným
do schránek. OZ omezení průjezdnosti odsouhlasilo.
Hlasování 9:0
11. Pan starosta seznámil OZ se žádostí pana Michala Starého o povolení vjezdu vozidla nad 6t do
obce. V současné době probíhají jednání mezi podnikatelem panem Jiřím Dandou a paní
Vladimírou Dandovou a panem Michalem Starým za účelem uzavření Smlouvy o převodu
vlastnictví k nemovitostem, které mají příjezdovou cestu po komunikaci, na níž se nachází značka:
Zákaz vjezdu vozidel na 6t s dodatkovou tabulí: Pouze na povolení obecního úřadu. OZ žádost o
povolení vjezdu schválilo.
Hlasování 9:0
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12. Pan starosta seznámil OZ s žádostí pana Stanislava Procházky o povolení pokácení stromu na pč.
37 /1. Zdůvodnění žádosti: Oprava zřícené stěny stodoly, do které strom / kaštan / zasahuje. Paní
Zlata Šmausová provede místní šetření a na dalším jednání bude OZ informovat o výsledku
šetření.
OZ bere na vědomí
13. Pan starosta seznámil OZ o jednání se zástupcem firmy H.C.M. s.r.o. ing. Lubomírem Černým –
úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a paní Konopáskovou o předání vytyčených
hranic mezi pozemky katastru nemovitosti 477/2, 477//27, 410/9, 475/18 v katastrálním území
Svinařov u Kladna. Dle vyhlášky č.26/2007 Sb. má zástupce OÚ právo jako jeden z vlastníků být
s touto hranicí vytyčenou v terénu seznámeni. Vytýčení bylo provedeno na základě objednávky
paní Ivany Konopáskové. Paní Ivana Konopásková si pořídí mobilní oplocení, které bude umístěno
ve vzdálenosti 2,5 m od hranice Libušínského potoka / je nutné dodržet ochranné pásmo/. Na
druhé straně Libušínského potoka je nyní zabetonováno oplocení z roku 1972, které bude
odstraněno. Pozemek pč. 477/27 o celkové rozloze 789 m ²,který se nachází na protilehlé straně
Libušínského potoka a je v majetku obce Svinařov bude rovněž sloužit jako ochranné pásmo
vodního toku Libušínského potoka. Hranice obecního pozemku budou řádně vytýčeny dle výše
uvedeného zaměření.
OZ bere na vědomí
14. Došlá pošta:
- Karel Majer ml. – přeložka elektrického vedení
- Stanislav Procházka – pokácení stromu
- Pan Holý – odprodej pozemku
- H.C.M. s.r.o. účast OÚ na vytýčení hranic
Odeslaná pošta:
- Ivana Konopásková – odstranění eternitu z koryta Libušínského potoka

15. Diskuze:
-

OZ projednalo a schválilo finanční příspěvek dle rozpočtu místním hasičům 10.000,- Kč na
pořádání Staročeských Májů a Májové zábavy, která se koná 22.5.2011 a povoluje hudební
produkci v době od 18:00 – 2:00.
Hlasování 9:0

- Na OÚ byly doručeny nabídky od občanů, kteří nabízejí obci pozemky, které jsou součástí
chodníků nebo komunikací. Tyto nabídky se budou evidovat a na konci tohoto roku OZ
rozhodne o dalším postupu.
OZ bere na vědomí
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- Paní Suchopárková: už se dá zjistit úspora vyměněných světel?
Pan Mach: světla jsou již z velké části vyměněna, počítá se i s namontováním světla
v Družstevní ulici. Úspora bude zřejmá v ročním zúčtování
- Na další jednání OZ přinese každý zastupitel cenovou nabídku na venkovní odpadkové koše.
Nabídky budou vyhodnoceny a bude vybrána nejlevnější a nejpřijatelnější nabídka.

16. 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 16.5.2012
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje
1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Program zasedání
3. Vybudování podia na dětském hřišti
4. Výběr firmy ČNES a.s. na rekonstrukci komunikace Za Křenovkou
5. Zápis do obecní kroniky
6. Zamítnutí odkupu pozemku
7. Schválení přeložení el. vedení
8. Souhlas s omezením průjezdnosti
9. Povolení vjezdu do obce vozidlu nad 6t
10.Schválení finančního příspěvku SDH
11.Povolení pořádání Staročeských Májů a májové zábavy

II. Bere na vědomí:
1. Výše finančních prostředků na účtu
2. Pokácení stromu – místní šetření
3. Vytýčení pozemku u Libušínského potoka
4. Evidence darovaných pozemků

Zapsala :R. Horová
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