Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 21.11.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)
Přítomni:
J. Pružinec, J. Husnajová, Z. Šmausová, M. Dušková, J. Fučík
Omluveni: R. Horová, M. Mach, M. Suchopárková, P. Thon
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. Informace o stavu finančních prostředků na účtu
5. Žádost Středočeských vodáren, a.s. – pokácení stromů
6. Schválení úpravy přístupové cesty k pozemkům u bývalé cihelny (p. Brůžková, p. Šidlová)
7. Došlá a odeslaná pošta
8. Diskuze
9. Závěr
1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné občany. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec , M.Dušková, Z. Šmausová

2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 5 : 0

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:
Jana Husnajová informovala OZ o místním šetření ke stavbě vysokonapěťového sloupu firmou
ČEZ na pozemku OÚ. Sloup byl postaven na pozemku OÚ bez povolení. Další jednání provedl pan
starosta, který zajistil náhradou za nepovolené postavení sloupu plošinu pro ozdobení vánočního
stromu. Plošina byla náhradou poskytnuta zcela zdarma.
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4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – Pan starosta informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 268 774,41 Kč. Všechny faktury jsou
zaplaceny v řádných termínech.
OZ bere na vědomí
5.

Pan starosta seznámil OZ se žádostí Středočeských vodáren o pokácení třech stromů ne svém
pozemku. Zlata Šmausová provede místní šetření a na příštím zasedání seznámí zastupitelstvo
s výsledkem.
OZ bere na vědomí

6. Pan starosta podal návrh na odsouhlasení úpravy přístupové cesty v bývalé cihelně. Tato
přístupová cesta patří obci a rozděluje obecní a soukromé pozemky. Na žádost paní Brůžkové a
Šidlové bude cesta upravena tak, aby byl umožněn vjezd na soukromé i obecní pozemky.
Přebytečná zemina bude po domluvě rozhrnuta na obecní i soukromé pozemky, vše v řádu 14-ti
dnů.
5:0

7. Pošta došlá:
- Středočeské vodárny Kladno, a.s. – žádost o pokácení stromů, viz. bod.č. 3
Pošta odeslaná:
- Meritum Kladno Projekce, s.r.o. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
viz bod. č. 1
8. Info
- Pan starosta informoval přítomné o celkové opravě veřejného osvětlení a o instalaci nového
světla v Družstevní ulici.
- Dále pan starosta informoval o zakoupení nového vánočního osvětlení na „vánoční“ smrk
před OÚ. Osvětlení bylo ihned zavěšeno místními hasiči a p. Mullerem.
- Dále došlo k opravení propadlého dešťového kanálu v ulici V Kolonii.

9. Diskuse
- MUDr. Pavlousková vznesla stížnost na umístění nového světla v ulici Družstevní (viz. info).
Světlo bylo umístěno na sloup, který je na rohu jejich domu a je instalováno tak, že svou
intenzitou ruší obyvatele tohoto domu. Přesto, že bylo světlo do této části ulice umístěno na
několik žádostí občanů právě z ulice Družstevní, nabídl pan starosta regulaci osvětlení
odebráním jedné ze světelných trubic, popř. úpravou umístění světla.
- 18:05 příchozí p. P. Thon
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- V diskusi vystoupil pan Chládek obyvatel ulice Za Křenovkou s oznámením, že v ulici Zahradní
a Na Průhoně vypouštějí majitelé domů splašky do dešťové kanalizace. Vzhledem k tomu, že
se jedná o zásadní informaci o porušování zákona (konkrétně zákona 247/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, hygienických předpisů, apod.), není třeba v této věci hlasování a
OZ musí zahájit na základě oznámení pana Chládka podnět k zahájení správního řízení
společně s dotčenými orgány státní správy, které jsou v této věci kompetentní.

- OZ bylo občany vyzváno k uklizení a pročištění Libušínského potoka a to hned v několika jeho
částech. Úklid bude proveden místními dělníky popř. bude vyzváno Povodí Vltavy s.p., jako
správce toku.

- OZ bylo požádáno o upozornění pana Bosáka, střešní krytina na jeho domě je v dezolátním
stavu, odpadává a tím ohrožuje občany Svinařova. Pan Bosák bude upozorněn a vyzván
k opravě střechy.

- Pan Chládek informoval OZ o stavu mostů, které se nachází v ulici U výboru a Hlavní. Jelikož
jsou mosty v obci již několik let a po celou dobu nebyly zpravovány ani kontrolovány, je
důležitá jejich konstrukční revize. Mostní konstrukce budou zkontrolovány.

- OZ bylo dotázáno na stav možnosti připojení ulic Na Průhoně a Zahradní do splaškové
kanalizace. Jelikož minulým zastupitelstvem navrhované napojení splaškových vod do
stávající dešťové kanalizace není a ani nebylo možné. Byl osloven Ing. Sedláček o zpracování
bezplatné studie na provedení řádné splaškové kanalizace v těchto ulicích. Předmětná studie
bude předložena na Odbor životního prostředí, dle jejich vyjádření bude OZ postupovat dále.

- V diskuzi také vystoupila obyvatelka Svinařova paní Rubešová s připomínkou, že v obci jsou
neplatiči za stočné a vyjádřila nespokojenost s tím, jak zastupitelstvo tuto situaci neřeší. OZ
k tomu sděluje, že výběr stočného neprovádí obec Svinařov. Provozování kanalizace a výběr
stočného provádí na základě smlouvy a v souladu se „zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích“ sdružení obcí TSH, jako samostatný právní subjekt. OZ bude o připomínce
paní Rubešové informovat Sdružení TSH. Situace ve věci neplatičů je souběžně v šetření
Kontrolním výborem, kterého je paní Rubešová členem. Po předložení souhrnné zprávy
Kontrolního výboru s návrhy na opatření bude OZ v této věci postupovat dále.

- Paní Adamová vyslovila poděkování Kulturní komisi (p. Dušková, p. Suchopárková) za
pořádání kulturních akcí.

- Dále paní Adamová podpořena dalšími z přítomných občanů vznesla stížnost na
shromažďování nepřizpůsobivých občanů Svinařova před místním obchodem. Občanům se
nelíbí popíjení těchto osob na veřejném prostranství a jeho následné znečišťování. Jelikož
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bylo toto již jednou OZ řešeno, bude opětovně vyzváno vedení Jednoty Kladno s tím, aby
byla v co nejbližší době zjednána náprava a řešení celé situace. Pokud tak vedení Jednoty
neučiní, bude v této věci vyzvána Policie ČR.

- Paní Burleová vznesla dotaz na výsledky Plánu obnovy a rozvoje obce Svinařov. V současné
chvíli je plán nadále zpracováván a bude OZ řešen na zvláštní schůzi 26. 11. 2012.
S výsledkem budou občané seznámení na příštím veřejném zasedání.

- OZ bylo požádáno o umístění vhodného kameniva k zasypávání výmolů v ulici Družstevní. Po
zakoupení bude příslušný materiál umístěn na místo bývalých velkoobjemových kontejnerů.

10. Závěr: Jednání zakončil v 19:50 hod. pan starosta.

Zapsala : J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

……………………………………..

ověřovatel

Šmausová Zlata

……………………………………..

ověřovatel

Dušková Miluše

…………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 21.11.2012
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Program zasedání
3. Úpravu přístupové cesty u bývalé cihelny

II. Bere na vědomí:
1. Výše finančních prostředků na účtu
2. Žádost Středočeských Vodáren Kladno, a.s. – pokácení stromů

Zapsala : J. Husnajová
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