Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 11.12.2013 v 18:00hod., v zasedací místnosti 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, J. Husnajová, J. Fučík
Omluveni: P. Thon,
Zasedání Zastupitelstva je usnášení schopné.

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 – příprava rozpočtu na rok 2014 a schválení
rozpočtového provizoria
5. Odpady 2014 – schválení poplatků za svoz komunální odpadu na rok 2014
6. Povolení VHP – Ve Ville
7. Došlá pošta
8. Pošta odeslaná
9. Info
10. Diskuze
11. Usnesení
1.

Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášení schopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena R. Horová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, Jana Husnajová, M. Mach
Hlasování 5:0

2.

Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 5:0
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3.

Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0

4.

Informace o stavu finančních prostředků na účtu – M. Mach informoval OZ a všechny přítomné o
stavu finančních prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí
437.922,69 Kč. Všechny pohledávky jsou k 11.12.2013 zaplaceny v termínu splatnosti. Stále platí,
že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci schváleného Plánu
rozvoje obce.
Probíhá příprava na roční audit, sjednocují se rozpočtové položky, obec bude pracovat dle
rozpočtového provizoria. V lednu 2014 proběhne I. a II. čtení, v únoru bude schválen rozpočet na
rok 2014.
OZ schválilo úpravu rozpočtu 2013
OZ schválilo rozpočtové provizorium.
OZ schválilo postup přípravy rozpočtu na rok 2014.
Hlasování 5:0

5.

OZ schválilo Přílohu č. 2 k Vyhlášce č. 2/2012 rozúčtování nákladů obce Svinařov na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu pro rok 2014 bez navýšení ceny, tj. ve stejné výši jako v roce
2013.
Poplatek – občané s trvalým pobytem budou hradit 600,- Kč / osobu
Poplatek za stavbu k individuální rekreaci činní 600,- Kč za objekt
Hlasování 5 : 0

6.

OZ projednalo a schválilo žádost firmy STARDUST electronics a.s. ohledně umístění a povolení
k provozu VHP / výherních hracích přístrojů/ v restauraci ve VILLE a to od 1.1.2014 – 31.12.2014.
Hlasování 4:1 pro: J. Pružinec, M. Mach, J. Husnajová, J. Fučík
proti: R. Horová

7.

8.

Pošta došlá:
-

Firma STARDUST electronic a.s. – umístění a povolení VHP – viz. bod 6
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. – zvýšení cen vodného na rok 2014
Pozvánka od Magistrátu města Kladna, odbor výstavby – k projednání spojenému
s místním šetřením v rámci provedení vodoprávního dozoru dne 7.1.2014

Pošta odeslaná: 0

Stránka 2 z 7

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

9.

Info:
-

Pan starosta informoval OZ a všechny přítomné o geo zaměření a kamerových zkouškách
v ul. Na Průhoně a v ul. Zahradní
Žádost pana Šedivého o namontování nového veřejného osvětlení do ulice Družstevní –
bylo provedeno místní šetření odbornou firmou a žádost je v řešení
Pan starosta informoval OZ a všechny přítomné o Pozvánce od Magistrátu města Kladna,
odbor výstavby – k projednání spojenému s místním šetřením v rámci provedení
vodoprávního dozoru dne 7.1.2014.
Vodoprávní dozor s ústním jednáním a místním šetřením je svolán na žádost Správy toku
– oblasti povodí Vltavy (Lesy ČR, s.p.), která po obdržení stížnosti občana z obce Svinařov
provedla pochůzku a zjistila, že z trubní výusti pod malou vodní nádrží přitéká do toku
šedě zbarvená voda charakteru odpadní vody. Správce toku žádá o prošetření této
situace a prověření, zda bylo v obci v místní části ul. Zahradní a Na Průhoně povoleno
vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Vypouštění odpadních vod do vod
povrchových bez povolení vodoprávního úřadu je správní delikt, podle kterého může být
uložena občanům sankce až do výše 100.000,- Kč a obci ve správním řízení do výše
5.000.000,-Kč.

10. Diskuze:
- p. Mach: zrekapituluji řeč pana starosty. Uvedené ulice jsou již více než tři měsíce součástí
projektu na změny užívání kanalizace z dešťové na splaškovou. Tento projekt byl spuštěn
v srpnu letošního roku, kdy se podařilo po třech letech jednání s příslušnými úřady
prosadit technické řešení. Obec bude v již rozpracovaném projektu pokračovat a
současně se zúčastní šetření Magistrátu Kladno. V případě, že občané v Zahradní ul.
vypouštějí splašky bez povolení do dešťové kanalizace, dopouštějí se porušení
Kanalizačního řádu a přestupku podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona, za který
může být uložena sankce až do výše 100 000 Kč. Obci potom z toho hrozí ve správním
řízení pokuta do výše 5.000.000,- Kč. Případné vyměření pokuty obci by znamenalo
finanční problém a zastavení projektu kanalizace Zahradní/Na Průhoně .
- p. starosta: myslím, že tato akce jednoho občana je zbytečná, protože v současné době
pracujeme na tom, abychom kanalizaci, která je v současnosti vedená jako dešťová,
předělali na kanalizaci splaškovou, a to v obou ulicích jak v ulici Zahradní, tak i v ulici Na
Průhoně. Cca před 14 dny jsem se zúčastnil kamerových zkoušek. Potrubí dešťové
kanalizace Na Průhoně je v pořádku. V ulici Zahradní je dešťová kanalizace z betonového
potrubí. Občané, kteří si napojili dešťové svody do tohoto potrubí, použili hrubé síly a ve
vstupech do kanalizace betonové potrubí rozbili. Hledáme s firmou PBK Praha a s panem
Fialou řešení, zda bychom mohli dešťovou kanalizaci vyvložkovat. Ale zatím je tato
skutečnost pouze informativní.
- p. Chládek: ke kanalizaci, předchozí starosta neudělal pro kanalizaci v ul. Zahradní nic, vy jste
neudělali taky nic. Tak to máte za to.
- p. Starosta: není to pravda, tři roky se snažíme řešit kanalizaci v obou ulicích. Neustále
hledáme řešení, měli jsme tu několik projektantů. V současné době máme povolení jak
toto řešit a někdo z obce pošle na nás stížnost. Nechápu to.
Stránka 3 z 7

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

- p. Chládek: v lese u cihelny jsou pozemky a břehy v hrozném stavu, je to zarostlé, proč s tím
nic neděláte?
- p. Místostarostka: už jsme to řešili. Tato skutečnost nám byla oznámena obyvatelkou
Svinařova. Mluvila jsem telefonicky s jedním z majitelů. Ten se i dostavil na Oú a oznámil
nám, že pozemky mají několik majitelů. Byla nám slíbena náprava. Nemáme na všechny
kontakty.
- p. Chládek: najděte si je na výpise z Katastru a vyzvěte je. Mám poznámku ke Zpravodaji,
píšete tam chválu, ale jsou tam články, ve kterých jsou pomluvy, a ty jsou anonymní,
proč se pod to nikdo nepodepíše.
- p. Mach: je to obecní Zpravodaj a dole je napsaná redakční rada.
- p. Bis : z jakého důvodu, se bude platit DPH u stočného?
- p. Mach: do určitého obratu není subjekt plátce DPH, překročí-li určitou částku, musí odvádět
DPH. To není rozhodnutí Svazku, ale je to ze zákona.
- p. Bis: takže Svazek vydělává víc?
- p. Mach: DPH se odvádí v plné výši příslušnému Finančnímu úřadu.
- p. Bis: proč Svazek nesníží platbu za stočné, aby se nedostali přes hranici té částky a nemuseli
odvádět DPH?
- P. Mach: kdyby se platilo nižší stočné, nemohla by se čistička provozovat.
- p. Bis: jak to dělají ostatní vesnice, které vybírají stočné podle odebrané vody?
- p. Mach: vím, co máte na mysli. Provoz čističky v Třebechovicích stojí 4 mil. korun ročně, část
provozu hradí občané, zbytek dotují obce formou členského příspěvku. V případě, že
občané zaplatí méně, musí obec platit více. A upřímně, jsou to peníze, které budou
v obecní kase chybět.
- p. Bis: v obci Holubice se platí pouze to, co vytočí.
- p. Mach: neumím na otázku odpovědět, nevím, jak co mají zkalkulované Holubice, nevím,
jakou mají čističku, záleží na spoustě okolností.
- p. Starosta: částka za stočné je zkalkulovaná z provozu čističky, jen pro zajímavost, oprava
dvou čerpadel stojí cca 50.000,-Kč, to všechno hradí Svazek. Nechali jsme udělat
kontrolu splaškové kanalizace a několik občanů mělo napojení dešťové svody do
splaškové kanalizace, čímž zvyšovali náklady na provoz. Už jsou odpojeni, ale chci říci, že
šlo zbytečně moc vody do čističky a ta neumí oddělit splašky od dešťové kanalizace. Byli
jsme pochváleni ze Svazku, že se provoz snížil.
- p. Fučík: mě připadá paušální výměr logický, je tu spousta studní.
- p. Bis: říkáte, že všichni občané dostávají dotace na stočné?
- P. Mach: Obec to neodvádí do Svazku formou jmenovité dotace, ale formou členského
příspěvku.
- p. Bis: co tam odteče, se propočítává? Náklady jsou vyšší?
- p. Starosta: ne, cena je navýšena pouze o DPH.
- P. Bis: zajedu se do té vesnice podívat.
- p. Mach: musel bych si sednout s jejich ekonomem a probrat všechny ekonomické aspekty.
- p. Starosta: v obci je spousta studní a obec nemá oprávnění kontrolovat, zda občané používají
studně a na co.
- p. Brůžková: chci se zeptat ohledně ulice Na Průhoně. Podepisovali jsme prohlášení, že se
odpojíme. Tři občané se prý nepodepsali, je to problém?
- p. Starosta: nic se neděje, ti majitelé nemovitostí nemají povolení k napojení dešťových svodů
do kanalizace. Neměl by to být žádný problém, ti lidé se odpojí.
- p. Adamová: žádám, aby bylo v zápise uvedeno to ohledně pokuty.
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- P. Místostarostka: ano bude to tam.
- P. Adamová: jaké herní prvky jsme dostali darem?
- P. Husnajová: universální trubky, tenisová a volejbalová síť, dvě branky, sítě, kotvící systém
proti převrácení, basketbalová konstrukce včetně desky, koše a síťky.
- P. Adamová: to si protiřečíte, minule jste říkali, že je to v ceně. Byla cena ponížená?
- p. Husnajová: ne, cena za stavbu byla konečná, za plochu a herní prvky nebyly součástí
stavby.
- P. Mach. Herní prvky jsme dostali jako dar obci a máme na to darovací smlouvu.
- p. Adamová: tak to jste uvedli obyvatele na veřejném jednání v omyl. A ve Zpravodaji jste je
také uvedli v omyl. Vy jste nám řekli, že konečná cena bude za hřiště včetně prvků.
- P. Mach: cena za rekonstrukci hřiště byla řádně vysoutěžená a schválená. Herní prvky jsou dar
od firmy ČNES a nemají se stavbou nic společného.
- p. Adamová: já si na další zasedání připravím zápisy. Vy jste nás uvedli v omyl. Vy i já si
připravíme podklady a chci požádat, aby na dalším jednání byla probrána veškerá
dokumentace na stočné a na výstavbu hřiště.
- p. Mach: vy směřujete k tomu, že tady budeme tvořit cenu stočného?
- p. Adamová: ne, já bych tu chtěla i zástupce Svazku.
- p. Starosta: nebylo by lepší dojet na Svazek? Ne každého tady zajímá výše stočného.
- p. Bis: když to řeknete lidem. Přijdou i ostatní.
- p. Starosta: navrhuji toto, domluvím schůzku se zástupci Svazku, bylo by lepší, sejít se tam.
Neumím si představit, že přijedou se všemi šanony.
- p. Bis: máte tam nějakého zástupce?
- p. Mach: ano, obec má ve svazku zástupce.
- p. Bis: pořád to překrucujete, jen aby se to nemuselo řešit.
- p. Starosta: není to pravda, když se chcete něco dozvědět na nějakém úřadě, také si tam
musíte zajet. Svazek je také úřad.
- p. Chládek: budete dělat u hřiště plot?
- p. Starosta: udělali jsme anketu a dostali jsme pět návrhů.
- p. Mach: v Plánu rozvoje obce Svinařova jsme oplocení přesunuli na další roky. A veškeré
peníze šetříme na kanalizaci.
- p. Škrlík: naše ulice je samý jíl, mohl by se přivézt štěrk?
- p. Starosta: ano, určitě ale poprosím vás, zda to můžeme nechat na jaro.
- P. Škrlík: dobře.
- p. Starosta: má ještě někdo nějaký dotaz, v případě, že ne, tak vám všem přeji hezké Vánoce a
hodně štěstí do nového roku. Děkuji vám

Závěr: Jednání zakončil v 19:25 hod. pan starosta
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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 11.12.2013
Obecní zastupitelstvo

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

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Stav finančních prostředků na účtu
schválení úpravy rozpočtu na rok 2013
rozpočtové provizorium na rok 2014
plán tvorby rozpočtu na 2014
Schválení Přílohy č. 2 k Vyhlášce 2/2012-poplatek za svoz odpadu
Umístění a provoz VHP/ výherních hracích přístrojů/ Ve Ville

Zapsala : R. Horová
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