Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 4.9.2013 v 18:00hod., na OÚ Svinařov
(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, Z. Šmausová, J. Fučík, J. Husnajová,
31.8.2013 ukončila svoji činnost v OZ paní Miluše Dušková
Omluveni: 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. Rozpočtové opatření č.1
6. Změna Plánu obnovy a rozvoje obce
7. Vyjádření k dokončení splaškové kanalizace v ul. Na Průhoně a v ul. Zahradní
8. Oplocení dětského hřiště
9. Oprava kanalizačních vpustí v obci
10. Oprava vjezdu k dětskému hřišti z ul. Rudé armády
11. Výsledky kouřostroje v obci Svinařov
12. Ukončení činnosti v OZ p. Miluše Dušková
13. Kulturní komise – zvolení nového předsedy
14. Nabídka na doplnění bezdrát. rozhlasu
15. Došlá pošta
16. Pošta odeslaná
17. Info
18. Usnesení
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1.

Pan starosta přivítal OZ všechny přítomné. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášení schopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena R. Horová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, J. Husnajová, Jaroslav Fučík
Hlasování 6:0

2.

Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 6:0

3.

Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0

4.

Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí 552.318,33 Kč. Alokace
částky cca 428.000,- bez DPH na rekonstrukci dětské hrací plochy. Stále platí, že je nastaven
úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci schváleného Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí

5.

Pan Mach informoval OZ o „Návrhu úprav konkrétních položek finančního plánu obce Svinařov
na rok 2013. Navrhované změny obsahují úpravy na konkrétní známé položky v období 2013 (tj.
upřesnění výdajů podle reálné situace k 4.9.2013), přesuny čerpání prostředků podle
skutečnosti, upřesnění položek v případě, že došlo ke změně termínu nebo částky čerpání.
Přesuny rozpočtovaných položek a částek nemají vliv na vyrovnanost rozpočtu, čerpání
prostředků výbory a výši rozpočtu. Ušetřené výdaje budou využity k realizaci plánu Obnovy a
rozvoje obce Svinařov. OZ Rozpočtové opatření č.1. schválilo.
Viz. příloha
Hlasování 6:0

6.

Pan Mach informoval o návrhu změn „Plánu obnovy a rozvoje obce Svinařov na roky 2013-2015.
Tento plán obnovy a rozvoje byl navržen a schválen OZ na základě potřeby určení jednotlivých
akcí, jejichž realizace má vézt zejména ke zlepšení životních podmínek, životního prostředí,
obslužnosti, bezpečnosti a vzhledu obce. Při jeho tvorbě byly brány v úvahu a následně
uplatněny všechny možnosti a zejména finanční. Vzhledem k finančním možnostem, nelze
v současné době realizovat návrhy některých občanů, jako například výstavba kulturního domu
nebo domu pro seniory. Prioritou současného OZ je dokončení splaškové kanalizace v ul. Na
Průhoně a v ul. Zahradní /viz bod. 7. / OZ změnu „Plánu obnovy a rozvoje obce Svinařov“
projednalo a chválilo.
Viz.příloha
Hlasování 6:0
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7.

Vyjádření k dokončení splaškové kanalizace v ul. Na Průhoně a v ul. Zahradní – v průběhu
posledních několika let byly předkládány různé návrhy řešení problematiky splaškové kanalizace
ve výše uvedených lokalitách. Původní zamýšlená řešení byla příslušnými orgány státní správy
zamítnuta nebo byla pro obec finančně nerealizovatelná. Poslední současné řešení, které
předložil pan starosta na poslední veřejné schůzi OZ, se jeví jako možné a pan starosta seznámil
OZ s kladným vyjádřením Odboru výstavby Magistrátu města Kladna a Povodí Vltavy
k problematice splaškové kanalizace v ulicích Na Průhoně a Zahradní. Návrh řeší převedení
současné dešťové kanalizace na kanalizaci splaškovou. Bude vypracován realizační projekt a
kanalizace bude prověřena kamerovým systémem ke zjištění, zda je možné jí využít, či zda ji
bude nutno vyvložkovat. Při realizaci budou zaslepeny dešťové vpusti a po souhlasu všech
obyvatel odpojeny dešťové přípojky od nemovitostí. Dešťové vody z komunikace budou
likvidovány úpravou komunikace betonovými žlabovkami a novou horskou vpustí. Dešťové vody
z jednotlivých nemovitostí budou likvidovány na jednotlivých pozemcích a používány k zálivce či
vsakovány. Realizace pomocí betonových žlabovek je finančně dostupná a zásah do současných
pozemních komunikací minimální. OZ prověří, zda je možné dokončení splaškové komunikace
řešit i dotacemi. OZ návrh projednalo a odsouhlasilo.
Hlasování 6:0

8.

OZ projednalo návrh několika občanů na oplocení dětského hřiště. Vzhledem k finančním
možnostem obce a schválení dokončení splaškové kanalizace byla realizace oplocení v „Plánu
obnovy a rozvoje obce Svinařov“ přesunuta na 2014-2015.
OZ bere na vědomí
V 17:50 odešel J. Fučík

9.

OZ projednalo opravu kanalizačních vpustí v ulicí Hlavní a Pod Kozincem. Bude provedeno místní
šetření a návrh opravy bude projednán na dalším OZ
OZ bere na vědomí

10. OZ projednalo a zamítlo opravu vjezdu k dětskému hřišti z ulice Rudé Armády.
Hlasování 5:0
11. Pan starosta seznámil OZ o kontrole neoprávněného odvádění dešťových vod do splaškové
kanalizace, kouřostrojem, která proběhla 16.7.2013 a 23.7.2013. Zároveň bylo prověřeno
napojení RD na kanalizaci s předloženým seznamem plátců stočného. Zjištěné porušování
Kanalizačního řádu je fotograficky doloženo na OÚ. Majitelé objektů, kteří neoprávněně odvádějí
dešťovou vodu do splaškové kanalizace, budou písemně vyzváni k nápravě do 31.10.2013. Další
kontrola kouřostrojem, která odhalí opětovné vypouštění dešťové vody do kanalizace bude plně
hrazena majitelem nemovitosti a výsledky budou předány na Odbor Životního prostředí
Magistrátu města Kladna ke správnímu řízení.
OZ bere na vědomí
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12. Ke dni 31.8.2013 doručila paní Miluše Dušková odstoupení z OZ.
Obecní zastupitelstvo děkuje paní Duškové za práci v zastupitelstvu a v kulturní komisi.
OZ bere na vědomí
13. Na základě odstoupení paní Miluše Duškové, byla oslovena Jana Husnajová s nabídkou funkce
předsedy Kulturního výboru. Jana Husnajová nabídku přijala. OZ o novém předsedovi Kulturního
výboru hlasovalo a schválilo.
Hlasování 6:0

14. Pan starosta informoval OZ o doplnění nabídky bezdrátového rozhlasu v obci Svinařov. Nabídka
je rozšířena o šest reproduktorů a je vyčíslena na částku 40.4438,20 Kč. OZ bude dále jednat o
nutném rozsahu a ceně. Nabídka zůstává v řešení.
OZ bere na vědomí

15. Pošta došlá:
-

Stížnost paní Martiny Zedníkové na nefunkční veřejné osvětlení v ulici Hlavní u
čp.145. – již opraveno, světlo je opět funkční

-

Stížnost pana Dominika Černého na pana J. Kejkrta, ohledně na vykopané díry v
travnatém porostu u čp. 172. Proběhlo místní řešení a na místě bylo zjištěno, že
pan Kejkrt na obecním pozemku, par.č. 88/2 zasadil keře. OZ nemá proti výsadbě
keřů námitky.

-

Žádost p. Kiliášové o převodu Smlouvy o pronájmu obecního pozemku par.
č.498/23 na nového nájemce. Nový nájemce p. Martin Homonický bude vyzván
k předložení záměru s výše uvedeným pozemkem.

16. Pošta odeslaná:
Ing. Synková, Magistrát města Kladna, odbor výstavby - návrh řešení kanalizace
v ul. Na Průhoně a v ul. Zahradní.

17. Info:

-

Pan starosta poděkoval SDH Svinařov, všem organizátorům akce a sponzorům za
pořádání akce „ Rozloučení a prázdninami“.

-

Zástupce SDH Svinařov p. Dušek předložil OZ Dekret Sdružení Čech, Moravy a
Slezka o zvolení p. Jaroslava Vožeha do funkce velitele, s platností od 4.9.2023.
OZ dekret projednalo a schválilo.
Hlasování 5:0
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-

V rámci údržby obce budou natřeny před zimou prvky na Dětském hřišti a
opraveny lavičky v obci.
OZ bere na vědomí

-

Pan Mach navrhl otevření obecního depozitního účtu, který by zhodnocoval
finanční prostředky. Tyto jsou v současné době vedeny na běžném účtu
s minimálním úročením, zatímco vyšší úročení vkladů a hotovosti by přineslo
peníze do obecní pokladny. Pan Mach připraví porovnání municipálních účtů a
OZ to dále projedná.
OZ bere na vědomí

Závěr: Jednání zakončil v 19:20 hod. pan starosta

Zapsala R. Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

Ověřovatel

Husnajová Jana

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

ověřovatel

Fučík Jaroslav
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 4.9.2013
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Návrh Rozpočtového opatření č.1 pro rok 2013
Změny v Plánu obnovy a rozvoje obce Svinařov
Řešení k dokončení splaškové kanalizace v ul. Pod Průhonem a Zahradní
Zamítnutí opravy vjezdu k dětskému hř. Z ul. Rudé Armády
Zvolení nového předsedy Kulturního výboru
Zvolení J. Vožeha do funkce velitele SDH Svinařov

II. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stav finančních prostředků na účtu
Oprava kanalizačních vpustí v ul. Hlavní a Pod Kozincem
Výsledky revize splaškové kanalizace kouřostrojem
Odstoupení M. Duškové z OZ
Doplnění nabídky bezdrátového rozhlasu
Možnost otevření depozitního účtu

Zapsala : R. Horová
Stránka 6 z 6

