Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 17.4.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.
V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)
Přítomni:
J. Pružinec , R. Horová, M. Mach, J. Husnajová, Z. Šmausová,
Omluveni: P.Thon, M.Dušková, J. Fučík / 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. Informace o stavu finančních prostředků na účtu
5. Úprava plánu a rozvoje obce
6. Oprava textu bodu č.6 OZ z 20.3.2013
7. Volba nových členů do Kontrolního výboru
8. Odsouhlasení opravy OZV č.1/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích v obci
Odsouhlasení opravy OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
9. Došlá pošta
10. Pošta odeslaná
11. Diskuse
12. Usnesení
1.

Pan starosta přivítal OZ. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena p. Romana Horová.
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec , M. Mach, Z.Šmausová
Hlasování 5:0
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2.

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

3.

Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0

4.

Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval o stavu provozních
finančních prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 642 978,29 Kč. Všechny
plánované výdaje jsou uhrazeny, obec nemá závazky po splatnosti, žádné platby nejsou v
prodlení. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci
schváleného Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí
V 17:15 se dostavil J.Fučík

5.

Pan Mach informoval OZ a všechny přítomné o úpravě Plánu rozvoje obce, který byl navržen do
roku 2015. Byly zapracovány návrhy občanů a obecního zastupitelstva. Na rok 2013 byla
plánovaná I. etapa opravy místní hasičské zbrojnice. Oprava místní zastávky byla plánovaná na
rok 2014. Po dohodě s místními hasiči dojde k výměně těchto akcí. Textová část v Plánu rozvoje
obce zůstává stejná, v příloze dochází ke změně ve dvou řádcích:
Oprava hasičské zbrojnice s odhadovanými výdaji 216 480,-Kč se přesouvá z r.2013 do r.2014
Oprava autobusové zastávky a pomníku padlých s odhadovanými výdaji 189 600,-Kč se přesouvá
z r. 2014 do r. 2013
Výdaje na obě akce jsou srovnatelné, dojde tedy pouze k přesunu termínu realizace.
V obecním rozpočtu bude v roce 2013 díky výměně výše uvedených akcí o cca 26 800,-Kč více.
Tato skutečnost bude zapracována do rozpočtového opatření
Hlasování 5:1 pro : J.Pružinec , R. Horová , M.Mach, J Husnajová, J.Fučík
Proti: Z.Šmausová

6.

OZ odsouhlasilo opravu textu bodu č.6 OZ z 20.3.2013. Opravený text zní takto:
Po projednání možností SDH Svinařov dle schváleného „Plánu obnovy a rozvoje obce“ nebude
SDH v roce 2013 realizovat akci „Oprava hasičské zbrojnice“. V souvislosti s tím dojde k výměně
termínu akcí „Oprava hasičské zbrojnice a „Oprava autobusové zastávky“ tak, že „Oprava
hasičské zbrojnice“ se posune do roku 2014 a „Oprava autobusové zastávky“ bude realizována
v roce 2013. Výdaje na obě akce jsou srovnatelné, dojde tedy pouze k přesunu termínu realizace.
Pan starosta seznámil OZ s cenovou nabídkou místní firmy p. Vožeha a dalších spolupracujících
firem občanů Svinařova na kompletní opravu místní zastávky. V nabídce je výměna střechy,
osazení okapů se svody, oprava fasády, oprava vnitřních omítek a odstranění přilehlého WC.
Cena kompletní realizace je o 77 189,- Kč vč. DPH nižší, než je předpokládaná cena v Plánu
rozvoje obce. OZ tuto výměnu akcí schválilo. Pan Mach /Finanční výbor/ zkonzultuje
s dodavatelem cenovou nabídku a bude jednat o snížení ceny, dále připraví na příští OZ úpravu
Plánu rozvoje obce, kde bude tato změna zohledněna a následně tuto změnu zapracuje do
rozpočtového opatření na rok 2013.
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Hlasování : 6:0
7.

OZ navrhlo a zvolilo za členy do Kontrolního výboru p. Vladimíra Novotného a p.Pavla Batakova.
Hlasování 6:0

8.

OZ projednalo a schválilo opravu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejném prostranství v obci. Obsah změny se týká vypuštění
ustanovení o zákazu konzumace alkoholu na hřbitově, Čl. 2 bod. 1. /zákaz konzumace alkoholu
na hřbitově má být uveden v samostatné vyhlášce o pohřebnictví. Dále OZ projednalo a schválilo
opravu Obecné závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obsah
změny se týká přílohy. Obsah změny se týká vypuštění ustanovení o povinnosti občanů dokládat
k 31.1. nárok na slevu /zákonná povinnost občana je ohlásit takovou změnu do 8 dnů od jejího
uskutečnění/.
Vyhlášky jsou platné na základě schválení OZ ze dne 5.12.2012.
Hlasování 6:0

9.

Pošta došlá: 0

10. Pošta odeslaná: 0

11. Info:
-

Pan Starosta informoval OZ a všechny přítomné o jednání na Magistrátu Města Kladna ŽP
s ing. Synkovou ohledně vypouštění splašků do dešťové kanalizace a to na základě
stížností občanů, kteří tvrdí, že do dešťové kanalizace jsou vypouštěny splašky. Důvodem
schůzky bylo najít řešení, které by vypouštění splašků do dešťové kanalizace omezilo.
Návrh řešení: občané, kteří nejsou napojeni na splaškovou kanalizaci, doloží na OÚ
doklad o vývozu septiků. Tato potvrzení musí doložit do 31.5.2013. Pokud nebude
doložen doklad o vývozu jímky, bude následovat kontrola nakládání se splašky zástupci
ŽP. Sankce od ŽP za porušení tj. vypouštění splašků do dešťové kanalizace činí 50 000,- 100 000,-Kč.
OZ bere na vědomí

-

Pan starosta seznámil OZ a přítomné občany o instalaci nového bezdrátového rozhlasu a
informoval o dokončení oprav místní autobusové zastávky.

-

Pan starosta informoval OZ a přítomné občany o auditu hospodaření obce za rok 2012,
která se uskuteční dne 25.4.2013 firmou PKB Audit Praha.
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-

Dále pan starosta informoval všechny přítomné o přípravě projektu na obnovu dětského
hřiště, která je rozdělena na dvě etapy.
I. etapa – odvodnění a oprava hrací plochy / realizace 2013
II.etapa – nákup a výměna hracích prvků / podle finančních možností obce

-

Pan starosta poděkoval občanům za aktivitu a připomínky na obecních webových
stránkách a za písemné podněty

Diskuze:
p. Brůžková: co obec udělala pro občany Na Průhony ohledně kanalizace? Proběhla
podpisová akce ohledně vypouštění dešťové vody.
p. Hloušek: připojuji se k dotazu paní, také se chci zeptat, proč je kanalizace v plánu až na rok
2016?
p. Chladová: také se chci připojit k dotazu, když nepoteče dešťová voda do kanalizace, je vše
podle normy.
p. Starosta: od začátku se snažíme toto řešit, byl zde ing. Sedláček, který provedl místní
šetření a vypracoval návrh, separační bubny. Toto řešilo už i bývalé zastupitelstvo. ŽP návrh
zamítlo.
p. Hloušek: jediné řešení je rozkopat ulice?
p. Starosta: ano, musela by se rozkopat ulice a položit nové roury. Není to záležitost půl nebo
jednoho milionu. Dotace na kanalizaci byly vyplaceny a další nedostaneme.
p. Hloušek: není řešení nedělat požární zbrojnice atd. ale veškeré investice dát do kanalizace?
p. Starosta: můžeme oslovit firmu, která nám zkalkuluje rozpočet na dodělání kanalizace. Ale
musíme brát v potaz, že za rok dokážeme ušetřit na investice a opravy cca 900 000,- Kč.
p. Wollerová: má obec nějaké pozemky?
p. Starosta: ano má, ale nejsou zasíťované a prodejní cena je nízká. Dotace fungují tak, že
částka za nějakou investici se musí nejdříve uhradit a potom žádat dotace.
p. Hloušek: proč OZ aby mělo více peněz, nezvýší poplatky z nemovitosti, já bych byl pro
zvýšení.
p. Starosta: nechceme víc finančně zatěžovat občany, zvýšili jsme pouze o 100,- Kč poplatek
za svoz komunálního odpadu.
p. Majer: zeptejte se ve Zlonicích, situace byla stejná, jako u nás, mají separační bubny a
kanalizace byla zkolaudovaná.
p. Mach: navrhuji, co se týká kanalizace zhotovit odhad ceny, kolik by ta akce stála. Dotace
letos nejsou. Ověříme dotazem, zda rozhodnutí ŽP je neměnné. Ověříme dotazem situaci ve
Zlonicích, jakým způsobem tam vybudovali separační bubny. Uděláme, tyto kroky co se týká
kanalizace a hledejme nějakou cestu, jak dál. Musíme počítat s tím, že pořád platíme úvěr
5 000 000,-Kč za výstavbu kanalizace. Máme sice pole, ale na ty nám úvěr nikdo nedá, máme
sice nemovitost, myslí se obecní úřad a ten byl použit jako zástava na úvěr.
p. Chládek: Smlouvu o odvodu splaškových odpadních vod podepsali všichni, řešíte to dva
roky a pořád to odkládáte.
p. Starosta: ten kdo tuto smlouvu podepsal, je připojený a splašky do potoka nepouští.
p. Vlach: je tady určitá skupina lidí, co nejsou připojeni, jde mi o to, že nemáte možnost
zkontrolovat občany, zda jsou připojeni.
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p. Starosta: nemáme, také nemůžete pokutovat řidiče.
p. Vlach: vždyť jste orgán, to nemáte žádné páky ke kontrole septiků?
p. Starosta: můžeme postupovat jen tak, jak jsem už řekl s paní Synkovou ze ŽP.
p. Wollerová: zeptám se, podepsali jsme, že si dešťovou vodu zlikvidujeme sami na svých
pozemcích, proč nejde použít dešťový kanál?
p. Hloušek: nedá se napadnout výstavba kanalizace?
p. Mach: výstavba byla provedena ve dvou etapách, na které byl vypracován a financován
projekt a část obce nebyla do tohoto projektu zahrnuta a nebyla zkanalizovaná.
p. Arlt: minulému zastupitelstvu bylo přislíbeno, že ulice, které se nedělaly, se budou moci
připojit. Potom toto řešení úřady zamítli.
p. Majer: má obec nějaké neplatiče?
p. Starosta: za loňský rok jednoho a za první kvartál roku 2013 evidujeme 13 neplatičů, ale
jsou to občané, kteří vždy zaplatí.
p. Hloušek: jsou zde tři skupiny lidí. Co se můžou připojit a nejsou připojeni, potom ti, co se
můžou připojit a nechtějí, protože to je technicky náročné, nemají čerpadla, atd. a ti, co by se
připojili, ale nemají kam.
p. Mach: co se týče kanalizace, zabýváme se tímto problémem už dva roky, bohužel jsou zde
zřejmě občané, kteří se připojili do dešťové kanalizace, a já předpokládám, že se neočekává,
že toto zastupitelstvo bude legalizovat porušování zákona.
p. Starosta: bylo jim slíbeno bývalým starostou, že se prý mohou připojit a zaplatit 7 000,-Kč
p. Valtová: venku na vývěsce máte, že se posílají peníze za 672 osob.
p. Mach: myslím, že nemáte pravdu.
p. Valtová: máte přesný počet občanů, co jsou napojeni? Za 672 lidí posíláte peníze do
svazku? K loňskému roku bylo přihlášeno 672 osob. Posíláte peníze za všechny?
p. Mach: platba je vypočítaná za obyvatele Svinařova a Třebichovic, a to k poměru 672 : 545.
p. Valtová: vy jste odsouhlasili 20% úlevu na občana, vrací Svazek peníze zpět, když někdo
nesplní podmínku slevy? Nesouhlasím s vyúčtováním a nebyla mi uplatněna sleva na
poplatku.
p. Starosta: pokud se stanete neplatičem, tak ztrácíte nárok na slevu. Pokud máte např.
splátkový kalendář a platíte včas, nehledí se na vás jako na dlužníka. Když platíte splátky za
loňský rok, je tu ztráta výhody. Kdy jste zažádala o splátkový kalendář?
p. Valtová: letos.
p. Starosta: za loňský rok jste ztratila nárok na slevu, protože jste řádně nezaplatila. Za letošní
rok, pokud budete platit splátkový kalendář, budete mít slevu.
p. Vlach: za stočné platíme přes tisíc korun, je to 36m³ na občana. Přišla mi faktura. Dostanu
peníze zpět, když vytočím 12m³, byl jsem v nemocnici.
p. Starosta: ne, částky jsou zkalkulovány podle vyhlášky stanoveným počtem m3 na občana.
p. Valtová: Mám stočné pouze z řádu a platím, žádala jsem o snížení splátky na OÚ, proč mi
odepsal Mgr. Voigt?
p. Starosta: tato situace vám byla několikrát písemně vysvětlena, poslala jste dokonce
stejnou žádost i na svazek, který nám to postoupil k vyřízení. Mgr. Voigt jednal v zastoupení
obce.
p. Valtová: a to si může obec najmout právníka? Na jakém základě? V jakém zápisu to je
napsáno?
p. Mach: obec zadala tuto kauzu vzhledem k opakovaným stížnostem ve stejné věci
právníkovi k posouzení s tím, aby odpověděl. OZ může oslovit jakéhokoliv právníka jako
každého jiného dodavatele.
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p. Wollerová: od teď, když si nechám vyvézt žumpu, budu tedy potřebovat potvrzení?
P. Starosta: ano.
p. Wollerová: kdy bude další veřejná schůze?
p. Starosta: další schůzi plánujeme na červen.
p. Valtová: můj příspěvek na obecní web byl číslo 28 a potom je tam číslo 30. Maže někdo
příspěvky ne webu?
p. Mach: příspěvky od občanů této obce se nemažou
p. Valtová: vím o něčem, co bylo smazáno
p. Starosta: já to vysvětlím, obecní zastupitelé si nebudou vzkazovat připomínky přes obecní
webové stránky. Vše jsme si s dotyčnou zastupitelkou vysvětlili a příspěvek nebyl zobrazen.
p. Mach: žádné příspěvky od občanů této obce se nemažou, všechny zůstávají v systému.
Mažou se pouze příspěvky, které jsou prokazatelně od spamerů a hackerů. V případě, že vám
to vadí, tak je nechám.
p. Wollerová: postrádám ve Zpravodaji, že odstoupila z OZ paní Suchopárková.
p. Starosta: bylo to řádně projednáno na OZ, je to v zápise a vše bylo řádně vyvěšeno na
úřední desce.
p. Vlach: platím za odpady 600,-Kč, na co mám nárok? Separuji, netopím a vyvezou mi
popelnici jednou za 14 dní. Popelnici mám skoro prázdnou a platí stejně jako ostatní.
p. Místostarostka: v naší obci je odsouhlaseno, že na nádobu jednoho až čtyř obyvatel se
přiděluje nádoba o objemu 120l a pro pět až osm lidí se přiděluje 240l nádoba. Za váš
poplatek máte možnost odvážet odpad do separací a máte možnost k dispozici cca jednou
měsíčně odvézt větší odpad do velkoobjemového kontejneru a v rámci poplatku zařizuje obec
odvoz nebezpečného odpadu.
p. Mach: řešme nešvary. Mně se líbí, co řekl p. Vlach, my chceme zvýšit separační stání, tím
nebude tolik směsného odpadu a my můžeme jednat s dodavatelskou firmou na odpady o
levnějších svozech. Nejdřív musíme zvýšit počet separačních kontejnerů, potom to můžeme
na konci roku spočítat a potom budeme řešit, jestli to zůstane stejné nebo bude lepší udělat
například svoz 1x za 14 dnů.
p. Rubeš: mám dotaz ohledně obecního rozhlasu. Žádalo se o dotace, co se s dotací stalo?
Nenašel jsem to v žádném zápisu. OZ mělo přehodnotit, zda je rozhlas tak důležitý.
p. Starosta: rozhlas je nejjednodušší komunikace s občany. Co se týká dotace, o kterou jsme
žádali před dvěma lety, tu jsme bohužel nedostali.
p. Mach: dotační programy sleduji, dotace do obcí nejsou a nebudou. V současné době jsou
v plánu bohužel jen dotace na zemědělství, odstraňování ekologických zátěží, atd. V případě
zveřejnění dotačních programů se určitě přihlásíme.
p. Rubeš: já na nic rozhlas nepotřebuji, jsem celý den pryč
p. Hloušek: já také ne, ten rozhlas nefunguje
p. Mach: rozhlas fungoval ještě před asi pěti lety a běžně se používal
p. Egermaier: obecní rozhlas je potřeba i pro vyhlašování poplachu
p. Místostarostka: občané jsou na rozhlas zvyklí, je tradice, že při úmrtí nechávají zemřelým
zahrát, rozhlas je důležitý zdroj informací při živelných katastrofách.
p. Vlach: sice jste nechali opravit čekárnu, ale ti, co jedou druhým směrem do Smečna, se
nemají kam schovat. Lze přemístit zastávku směr Smečno proti stávající čekárně?
p. Starosta: poradíme se o tom
p. Vlach: jak je to s pitím u obchodu Jednoty?
p. Starosta: na popud občanů jsme schválili Vyhlášku, která pití před obchodem zakazuje.
p. Majer: co se psem, který se toulá po ulici?
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p. Starosta: jeden z důvodů, proč jsme nepodepsali s firmou na odchyt psů smlouvu, je ten,
že toulající pes nebude čekat na odchyt. Můžeme tu firmu zavolat, ale mám zkušenosti, že
pes už ve Svinařově nebude. Může se i zavolat Policie ČR ale výsledek je stejný. Za psa musí
zodpovídat majitel.
p. Hloušek: já psa nemám, platí v obci poplatek za psy?
P. Starosta: ano, v naší obci se poplatek za psy platí.
p. Vlach: nemám řidičák, ale když chce někdo parkovat na chodníku, může tam parkovat?
p. Arlt: pokud tam není značka, která to umožňuje, tak se na chodníku parkovat nesmí.
p. Starosta: protože tu jsou vybudované zelené pásy okolo chodníků, nemají někteří kde
parkovat, ale souhlasím s tím, že se to nesmí.
P. Starosta: má ještě někdo nějaký dotaz? V případě, že nemá, děkuji všem za účast a
nashledanou

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

Zapsala: R. Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav dne:

……………………………………..

ověřovatel

Miroslav Mach

dne:

……………………………………..

ověřovatel

Zlata Šmausová

dne:

…………………………………….

ověřovatel
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 17.4.2013
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Úprava Plánu rozvoje obce
Oprava textu bodu č.6 OZ z 20.3.2013
Volba nových členů do Kontrolního výboru
Odsouhlasení opravy OZV č.1/2012 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích v obci
Odsouhlasení opravy OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu

II. Bere na vědomí:
1. Stav peněžních prostředků na účtu
2. Evidence dokladů od občanů za vyvážení jímky

Zapsala :R. Horová
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