Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 18.9.2013 v 18:00hod., 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, Z. Šmausová, J. Fučík, J. Husnajová, P. Thon
Omluveni:
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. Výměna kontejnerů
6. Došlá pošta
7. Pošta odeslaná
8. Info
9. Diskuze
10. Usnesení
1.

Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena R. Horová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, Jana Husnajová, M. Mach
Hlasování 7:0

2.

Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 7:0

3.

Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0
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4.

Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí 522 256,43 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.

Paní místostarostka informovala OZ a všechny přítomné o výměně a přistavení kontejnerů.
Vyměněn bude kontejner na tříděný odpad, konkrétně na tetrapak / prázdné obaly od mléka,
džusů apod./ barvy černo oranžové, který bude nahrazen kontejnerem žlutým tzn. na plast. Po
domluvě se zástupci firmy REGIOS a.s., je dovoleno tyto výše uvedené komodity separovat
dohromady. Kontejner barvy oranžovo černé, který je umístěn na separačním stání v ul.
Smečenská, bude odvezen. Na náves k rybníku a k separačnímu stání u parčíku v ul. Družstevní
budou přistaveny po jednom kuse kontejnery na plast. Obyvatelé o této změně budou
informováni prostřednictvím Zpravodaje a obecních WWW stránek.
OZ bere na vědomí

6.

Pošta došlá: 0

7.

Pošta odeslaná:
- Doklad o vyvážení jímky / devíti majitelům nemovitostí
- Výzva k odpojení dešťových svodů od splaškové kanalizace / devíti majitelům
nemovitostí

8.

Info:

-

Pan starosta seznámil OZ a všechny přítomné o opravě obecního rozhlasu na
Křižovatce ul. Zahradní a Hlavní.

-

Dokončení splaškové kanalizace v ul. Na Průhoně a Zahradní. Po kladném
vyjádření POVODÍ VLTAVY s.p. a Magistrátu města Kladna Odboru výstavby
k návrhu řešení k dokončení splaškové kanalizace / zápis OZ 9.4.2013/ budou
osloveni občané z výše uvedených ulic a pozváni na schůzku, na které budou
seznámeni s postupem řešení. Dokončení splaškové kanalizace je prioritou
současného OZ / schválení Planu rozvoje obce Svinařov na jednání OZ 4.9.2013/

-

Dne 5.9.2013 došlo k poškození hřbitova / vypáčená dvířka u skříněk na urny,
vyjmutí uren, které byly poházeny na hřbitově i za hřbitovní zdí v lese/. Případ
řeší Policie ČR Slaný jako hanobení ostatků. V rámci zajištění bezpečnosti je
hřbitov uzamčen. Provozní doba je od 7:00 – 18:00, od 2.11.2013 bude otevřeno
pouze do 17:00 .

-

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

Probíhá jednání ohledně opravy kanalizačních vpustí v ul. Hlavní a Pod Kozincem.
Při deštích voda kanály obteče a ohrožuje nemovitosti v obci. Současné
provedení kanalizačních vpustí je nevyhovující.

OZ bere na vědomí
9.

Diskuze:
- p. Frömmelová: jak to bude s kanalizací v ul. Zahradní?
- p. Starosta: kanalizace v ulici Zahradní byla vybudovaná cca v sedmdesátých letech bez plánu
v akci „Z“. Protože neexistují žádné plány, musí být provedeny kamerové zkoušky, které
odhalí, v jakém stavu je kanalizace nyní.
- p. Frömmelová: co když bude poškozená?
- p. Starosta: je tu možnost poškozené díly vyměnit nebo kanalizaci po celé délce vyvložkovat.
Chceme splaškovou kanalizaci vyřešit co nejlevněji.
- P. Frommelová: a když o tu kanalizaci nebudu chtít?
- p. Starosta: když jsme nastoupili do úřadu, tak se nás obyvatelé ptali, kdy doděláme
kanalizaci Na Průhoně a v ulici Zahradní. Zkoušeli jsme s projektanty různé možnosti.
Všechny návrhy nám byly zamítnuty a na variantu položit nové potrubí nejsou peníze.
Vyřešení splaškové kanalizace je naší prioritou. Podmínkou současného řešení splaškové
kanalizace je, že všichni občané v dané ulici se musí odpojit z této kanalizace dešťovou
vodou. Dešťovou vodu si dle zákona musí každý majitel nemovitosti likvidovat na vlastním
pozemku.
- p. Frommelová: já mám připravené roury na splašky, ale chci se zeptat, jak to bude dál.
- p. Starosta: dešťová voda bude svedena žlabovkami do dešťové kanalizace a stávající roury
budou použity na kanalizaci splaškovou.
- p. Šmejkalová: proč to nejde v ulici Pod Kozincem. Jsou tam čtyři domy. Šlo by to použít také?
- p. Starosta: roury na dešťovou vodu jsou ve vaší ulici zabudovány dost vysoko, není to
v hloubce na splašky a musela by se pořídit čerpadla, tam je to spíš na nové roury
- p. Wollerová: u nás v ulici Na Průhoně máme stavební povolení na septik a povolení, že
dešťové svody mohou být napojeny do dešťové kanalizace. My to máme legální.
- p. Starosta: kanalizace Na Průhoně byla projektovaná sice jako splašková ale kolaudovaná
byla jako dešťová. V případě, že chceme tuto kanalizace předělat a používat jako splaškovou,
musí být se všemi majiteli dohoda o odpojení a musí být všichni odpojeni. Majitelé
nemovitostí budou osloveni a poznáni na OÚ.
- p. Šídlová: už jsme to podepisovali.
- p. Starosta: ano, ale musí být aktuální.
- p. Wollerová: jak to bude s horskou vpustí?
- p. Starosta: přesunou se do spodní části ulice a napojí se na dešťovou kanalizaci.
- p. Wollerová: kdy se začne něco dělat?
- p. Starosta: řešíme projekt, ale nejdůležitější jsou podpisy majitelů nemovitostí a
kamerové/tlakové zkoušky. Až budeme mít projekt, budeme žádat o povolení – předpoklad
je příští rok. Zároveň touto akcí bude žádat kraj o peníze.
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-

-

-

-

-

p. Valtová: kdo bude dělat projekt?
p. Starosta: oslovíme firmy a budeme od nich chtít i projekt.
p. Valtová: kdo dělal projekt na hřiště?
p. Starosta: paní Zmatlíková včetně stavebního dozoru.
p. Valtová: kolik stála plachta na hřiště?
p. Starosta: 15.000,- Kč. Plachta se kupovala za zakrytí hrací plochy
p. Valtová: budete dělat oplocení hřiště?
p. Starosta: jak jsem již řekl, nyní je naší prioritou kanalizace v ul. Na Průhoně a v ul. Zahradní,
OZ v Plánu rozvoje obce Svinařov odsouhlasilo realizaci dětského hřiště na roky 2014-2015.
Oslovili jsme občany, aby se k této otázce vyjádřili, výzva byla zveřejněna ve Zpravodaji a
WWW stránkách. Na OÚ přišlo vyjádření pouze od pěti občanů a mám dojem, že ho občané
nechtějí.
p. Valtová: a kolik lidí chtělo hřiště?
p. Husnajová: Hřiště bylo odsouhlaseno v rámci Plánu a rozvoje Svinařova. Všichni se mohli
vyjádřit. Nikdo nebyl proti.
p. Majer: hlavně by to chtělo chodit na veřejné schůze. Ulize Za Křenovkou je konečný stav?
P. Husnajová: ano, ulice Za Křenovkou je opravená.
p. Majer: pořád platí, že po dobu záruky máme vozit popelnice na začátek ulice. A je záruka
36 měsíců?
p. Husnajová: ano, po dobu záruky ano
p. Majer: jsou opraveny i díry u „Lébráku“?
p. Husnajová: ano ale ty nebyly součástí projektů, tuto opravu provedl dodavatel na vlastní
náklady.
p. Valtová: byly jsme s paní Adamovou nahlédnout do účetní knihy, proč si někteří zastupitelé
proplácí cesťáky?
p. Starosta: v případě, že obecní zastupitel je pověřen vedením obce vyřizovat obecní
záležitosti mimo obec, mají ze zákona nárok na proplacení cestovních výloh.
p. Majer: nevím, proč by si zastupitelé nemohli nechat proplatit cesťáky. Já bych to dělal taky.
p. Valtová: tak proč si účtují cesťáky až od letošního roku, proč si je neúčtovali před tím?
P. Mach: byl bych velice nerad, kdybychom zde pranýřovali zastupitele za to, že si
neuplatňovali výdaje, i když měli nárok na proplacení. Dělali to proto, že v obecní pokladně
nebyly peníze. Po dvou letech se nám podařilo narovnat obecní finance a my dnes můžeme
tyto výdaje zaplatit.
p. Šmejkalová: každý zastupitel má něco na starost, a když někam jedou, mají určitě právo si
nechat cestu proplatit.
p. Valtová: jsou za to placení.
p. Starosta: odměna zastupitele není náhrada výdajů a nevidím důvod, proč by někam jezdili
svými auty na vlastní náklady. Je to pouze jejich věc, zda si nechají proplatit nebo ne. Obec
nemá služební vozidlo.
P. Valtová: obec je pojištěná u Generali?
P. Mach: ano, konsolidovali jsme pojistné smlouvy a tato je pro obec v současné době
nejvýhodnější. Proti minulé pojistce jsme ušetřili při stejném rozsahu pojištění ročně 4.600,Kč.
p. Majer: mohl by se potok, který vede od hřbitova nechat vyčistit? Ten potok je zanesený a
zvyšuje hladinu spodní vody. Je možné oslovit vlastníka Povodí Vltavy?
p. Starosta: chtěli jsme ho vyčistit svépomoci, ale nebylo nám to dovoleno. Povodí Vltavy
požádáme písemně o vyčištění potoka.
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-

p. Šidlová: písemně vyzvete občany ke schůzce ohledně kanalizace?
p. Starosta: ano majitelé nemovitostí budou písemně vyzváni.
p. Zelený: plánujete čekárnu ve směru do Smečna?
p. Starosta: ne, zjišťovali jsme možnosti a brání tomu technické normy ČSAD. V Plánu obnovy
a rozvoje obce Svinařova s čekárnou ve směru do Smečna nepočítáme.
- p. Starosta: má ještě někdo nějaký dotaz? Ne, děkuji všem za účast a nashledanou.

Závěr: Jednání zakončil v 19:00 hod. pan starosta

Zapsala R. Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

Ověřovatel

Husnajová Jana

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

ověřovatel

Mach Miroslav
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 18.9.2013
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje
1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Program zasedání

II. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Stav finančních prostředků na účtu
Výměna a přemístění separačních kontejnerů
Opravy a údržba laviček a Dětského hřiště
Úpravu provozních hodin hřbitova
Výzva k odpojení dešťových svodů od splaškové kanalizace / devíti
majitelům nemovitostí
6. Úpravu provozních hodin hřbitova

Zapsala : R. Horová
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