Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)
Přítomni:
J. Pružinec , R. Horová, Z. Šmausová, M.Mach, M. Dušková
Omluveni: P.Ton, J.Fučík, M.Suchopárková, J.Husnajová
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. Schválení ceny stočného, splatnosti stočného a dotace obce občanům na rok 2013
6. Nabídky bezdrátového rozhlasu
7. Schválení komise na výběrové řízení bezdrátového rozhlasu
8. Došlá a odeslaná pošta
9. Diskuse
10. Usnesení
1. Pan starosta přivítal OZ. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášení schopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena p. Romana Horová.
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: podepsání pojištění právní ochrany územní
samosprávy pro rok 2013 se společností D.A.S.

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 315.131,65 Kč. Všechny faktury jsou placeny
v řádných termínech. Je nastaven úsporný program na akce v rámci plánu rozvoje obce.
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OZ bere na vědomí
5. Schválení ceny za stočné 2013, způsob vybírání stočného a podmínky, za nichž bude
poskytována sleva
Dle článku V. bodu 2 OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ
ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ cenu stočného schvaluje vlastník kanalizace na základě
provozovatelem předloženého návrhu ceny vycházejícího ze skutečně uznatelných provozních
nákladů nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního roku s platností od 1. 1. příslušného
kalendářního roku písemným oznámením odběrateli. Písemné oznámení výše stočného bude
zveřejněno na úřední desce obce po dobu nejméně 15 kalendářních dnů.
Od 1. února 2012 provozuje kanalizaci a ČOV Svazek obcí TSH. Ten na své členské schůzi dne 21.
ledna 2013 stanovil cenu stočného na tento rok a to z prokazatelně vynaložených nákladů na
provoz v roce loňském a tuto cenu nyní předkládá obcím Třebichovice a Svinařov ke schválení:
Cena pro rok 2013 se proti roku 2012 snížila o 0,83 Kč/m3
Cena za stočné 1 m3 činí pro rok 2013 - 36,67 Kč
Výpočet ceny pro obyvatele
BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele

36 m3 za rok

Stočné na jednoho obyvatele

36,67 x 36 = 1320 Kč

Dotace poskytnutá obcí

20 % tj. 264 Kč

Cena po dotaci celkem na jednoho obyvatele

1056 Kč

Obce Třebichovice a Svinařov poskytnou jako vlastníci kanalizace pro rok 2013 pro uživatele
kanalizace s trvalým pobytem v obcích dotaci ve výši 20 %, tj. 264 Kč na jednoho obyvatele.
Dotace se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby s trvalým pobytem mimo obce
(rekreační objekty).
Dotace nebude poskytována občanům, kteří mají vůči obcím nebo svazku pohledávky po lhůtě
splatnosti.
Platba stočného za rok 2013 bude probíhat na základě zálohových faktur vystavovaných Svazkem
obcí TSH splatných vždy k poslednímu dni měsíců březen, červen, září a listopad. Úhradu lze
provést také jednorázově. Úhradu bude možné provést v hotovosti v sídle obecního úřadu, nebo
bezhotovostním převodem na účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením
identifikace poplatníka do poznámky (jméno, adresa).
K úpravě dochází v termínech splatnosti. Protože má řada občanů výplatní termín v polovině
měsíce a problém s dodržením splatnosti vždy k 15. dni měsíce, kdy se stočné vybíralo, je pro rok
2013 navrženo posunout splatnost jednotlivých splátek vždy k poslednímu dni měsíce. Zároveň
ale dochází k posunu splatnosti poslední splátky za IV.Q a to do konce měsíce LISTOPADU!
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Stočné se bude v roce 2013 platit takto:

Do 31. 3. 2013 – splátka za 1.Q
Do 30. 6. 2013 – splátka za 2.Q
Do 30. 9. 2013 – splátka za 3.Q
Do 30. 11. 2013 – splátka za 4.Q
Celkem
Výpočet ceny je přílohou zápisu.

S dotací

Bez dotace

264 Kč/os.
264 Kč/os.
264 Kč/os.
264 Kč/os.
1056 Kč/os.

(330 Kč/os.)
(330 Kč/os.)
(330 Kč/os.)
(330 Kč/os.)
(1320 Kč/os.)

Hlasování 5 : 0
OZ Svinařov schvaluje změnu termínů splatnosti stočného takto:
V OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A
POPLATKU ZA STOČNÉ se ve ČLÁNEKU V. STOČNÉ mění bod 6 takto:
„6. Způsob úhrady stočného.
Úhrada stočného bude prováděna formou čtyř záloh splatných vždy do konce března,
června, září a listopadu příslušného kalendářního roku v hotovosti na obecním úřadě
Třebichovice//Svinařov, nebo bezhotovostním převodem na účet.
Celou výši stočného lze uhradit také jednorázově a to vždy do 31. 3.“
Hlasování 5 : 0
Schválení členského příspěvku pro Svazek obcí TSH včetně informace o průběhu lednové
členské schůze svazku
Dne 21. ledna 2013 se v sídle Svazku obcí TSH uskutečnila v pořadí 10. členská schůze, na které
Svazek jako provozovatel předložil návrh ceny za stočné pro rok 2013 ve výši 36,67 Kč/m3 což
představuje snížení ceny o 0,83 Kč/m3 oproti roku 2012.
Vzhledem k nákladům na provozování a s vědomím finanční zátěže pro uživatele kanalizace se
obě obce dohodly na společném postupu a dotování nákladů ve výši 20 % z celkové
předpokládané částky, která bude vybírána v roce 2013 v jednotlivých připojených obcích.
Bylo navrženo, aby dotaci ve výši 20 % z celkové předpokládané částky, která bude vybírána v
roce 2013 v jednotlivých připojených obcích, tyto obce zaslaly na účet Svazku obcí TSH ve formě
členského příspěvku.
Dotace dle počtu obyvatel připojených obcí činí: (dotace na osobu x počet obyvatel připojených
obcí (tj. 1217))
Členská schůze schválila navržené členské příspěvky pro rok 2013 takto.
dotace

x počet obyvatel
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Obec Třebichovice

264 Kč

x 545

= 143 880,00 Kč

Obec Svinařov

264 Kč

x 672

= 177 408,00 Kč

Obce uhradí členský příspěvek ve čtyřech platbách vždy k 31. 3. 2013, k 30. 6. 2013, k 30. 9. 2013
a k 20. 12. 2013.
Členský příspěvek obcí Třebichovice a Svinařov Svazku obcí TSH je odsouhlasenou dotací nákladů
na provozování kanalizace.
Hlasování 5 : 0
6. Pan starosta seznámil OZ s výsledkem výběrového řízení na dodavatele obecního bezdrátového
rozhlasu. Do výběrového řízení byly doručeny čtyři cenové nabídky: JD ROZHLASY s. r. o.,
SOVT- Radio s.r.o., SAT - AN CableNet & Multimedia, s.r.o.,ELSVO – MOST, společnost
s ručením omezeným.

OZ bere na vědomí
7. Pan starosta oslovil přítomné členy OZ ohledně ustanovení výběrové komise, která řádně posoudí
a vyhodnotí došlé cenové a realizační nabídky na pořízení nového obecního bezdrátového
rozhlasu. Členy výběrové komise byli ustanoveni: Z.Šmausová, M.Mach a R.Horová. Na příštím
jednání bude OZ seznámeno s výsledkem výběrového řízení
OZ bere na vědomí
8. Pošta došlá: Proznak Kladno s.r.o. – nabídka na realizaci obecního směrníku.
9. Pošta odeslaná: /
10. Diskuze:
- Paní místostarostka: na OÚ chodí obyvatelé Svinářova a neustále si stěžují na majitele psů,
ohledně psích exkrementů. Na OÚ jsou k dispozici papírové sáčky. Majitelé psů byli několikrát
informováni místním Zpravodajem o jejich pořízení. Odběr sáčků je zdarma.
Pan starosta: budeme informovat občany prostřednictvím Zpravodaje o možných pokutách a
budeme apelovat na majitele psů, že toto chování je v rozporu s místní obecní vyhláškou.
Závěr: Jednání zakončil v 17:50 hod. pan starosta.
Zapsala : R.Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

……………………………………..

ověřovatel
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Šmausová Zlata

……………………………………..

ověřovatel

Dušková Miluše

…………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 6.2.2013
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
cenu za stočné pro rok 2013 ve výši 36,67 Kč/m3
dotaci stočného pro občany s trvalým pobytem v obci ve výši 20 %
z celkové částky stočného 1320 Kč/osobu/rok. Cena po poskytnuté dotaci
za osobu trvale hlášenou v obci činí 1056 Kč/osobu/rok, dotace obce činí
264 Kč/osobu/rok. Dotace se netýká občanů s trvalým pobytem mimo
obec a podnikatelských subjektů
5. podmínku pro poskytnutí dotace: Dotace na stočné ve výši 20 % bude
poskytnuta pouze těm občanům, kteří nemají vůči obci nebo Svazku obcí
TSH pohledávky po lhůtě splatnosti
6. členský příspěvek pro Svazek obcí TSH ve výši 177 408,00 Kč pro rok 2013.
Úhrada členského příspěvku bude provedena ve čtyřech platbách vždy
nejpozději k 31. 3. 2013, k 30. 6. 2013, k 30. 9. 2013 a k 20. 12. 2013

II. Bere na vědomí:
1. Výběrové řízení na bezdrátový rozhlas
2. Ustanovení výběrové komise
3. Schválení ceny stočného na rok 2013

Zapsala : R. Horová
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Příloha zápisu OZ Svinařov ze dne 6.2.2013

Výpočet ceny za stočné pro rok : 2013
TSH 2013 kalkulace

Kanalizace: Třebichovice+Svinařov
1.

Materiál

1.2.
1.3.
1.4.

odpadní voda předaná k čištění
chemikálie
ostatní materiál

2.

Energie

2.1.
2.2.

elektrická energie
ostatní energie

3.

Mzdy

3.1.
3.2.

přímé mzdy
ostaní osobní náklady

4.

Ostatní přímé náklady

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

odpisy a prostředky obnovy IM
opravy IM
nájem IM
poplatky za vypouštění odpadních vod
ostatní provozní náklady externí
ostatní provozní náklady ve vl.režii

5.
6.
7.
8.
A
B
C

Finanční náklady
Výrobní režie
Správní režie
Úplné vlastní náklady

F
G

I
J
K
9.
10.
11.

15 000,00
0,00
10 000,00
5 000,00

410 000,00
410 000,00
0,00

150 000,00
100 000,00
50 000,00

400 000,00
20 000,00
130 000,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00

332 500,00
21 000,00
290 000,00
1 618 500,00

Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME
Pořizovací cena provozního hmotného majetku
Počet pracovníků
Voda odpadní odváděná fakturovaná v m3
z toho domácnosti
Voda odpadní čištěná v m3
Voda odpadní převzatá v mil m3
Voda odpadní předaná v m3

Jednotkové náklady v Kč/m3
ÚVN v Kč
Kalkulační zisk v Kč

4

45 500,00
45 500,00
45 500,00
0,00
0,00

35,57
1 618 500,00
50 000,00
3,09
50 000,00

11.a
11.b

podíl z ÚVN v %
z ř.11 na rozvoj a obnovu IM v Kč

12.
13.
14.
15.

Celkem ÚVN+zisk v Kč
Voda fakturovaná v m3
Cena pro stočné v Kč/m3
Cena pro stočné+14%DPH v Kč/m3

1 668 500,00
45 500,00
36,67

DLE SMĚRNÝCH ČÍSEL: Stočné (na osobu) je součinem výše uvedené ceny za m
3
3

3

36,67 Kč/m x 36 m = 1320 Kč /osobu a rok

Vypracovali: Jehličková, Mach
Schválilo zastupitelstvo obce Třebichovice na svém zasedání konaném dne 11. 2. 2013
Schválilo zastupitelstvo obce Svinařov na svém zasedání konaném dne 6.2. 2013
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