Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 25.6. 2014 v 18:00 hod., 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, J. Husnajová, M. Mach, J. Fučík
Omluveni:
P. Thon
Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
2. Schválení programu, zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu
5. Došlá pošta
6. Pošta odeslaná
7. Info
8. Diskuze občanů
9. Usnesení
1.

Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena R. Horová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, J. Husnajová, J. Fučík
Hlasování 5:0

2.

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

3.

Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0
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4.

Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval OZ o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí 2.589.786,13 Kč. Veškeré
platby za měsíc červen jsou uhrazeny. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné
zajistit prostředky na realizaci schváleného Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí

5. Pošta došlá: p. Naiman – žádá nápravu ohledně snížené hladiny v rybníku „Lébrák“, z důvodu
poklesu hladiny hynou ryby a odumírá okolo rostoucí orobinec.
6. Pošta odeslaná: 0

7. Info: - Pan starosta poděkoval hlavnímu sponzorovi firmě Kompek spol. s r.o., dále firmě Jednota
Kladno a společnosti EKO-KOM, a.s. za sponzorské dary a všem aktérům za pořádání akce Dětský
den ve Svinařově.
- Pan starosta informoval všechny přítomné o dokumentaci ke splaškové kanalizaci.
V současné době se čeká na vyjádření stavebního úřadu města Slaný, poté bude
dokumentace předána na Odbor výstavby Magistrátu města Kladna. Po schválení bude
možné oslovit firmy ohledně přestavby dešťové kanalizace na splaškovou. Časový termín
schválení je předpokládán cca 2-3 měsíce.
8. Diskuze:
- p. Wollerová: jak bude velká nádrž tam nahoře?
- P.. Starosta: zřejmě myslíte vsakovací jímku? Ta by měla být vyprojektována tak, aby
pobrala vodu a neohrozila vaše domy.
- P. Wollerová: a ta voda poteče kam?
- P. Starosta: to nebude nádrž, bude to díra, která bude vysypaná štěrkem a voda se vsákne
do země. Jak jsem již říkal, vsakovací jímka musí být přesně propočítaná tak, aby
neohrozila domy v okolí.
- P. Brůžková: chci se zeptat, jak to bude vypadat dál. Až vám dají povolení, co bude
následovat?
- P. Starosta: bude následovat výběrové řízení firem.
- P. Brůžková: bude to do konce roku?
- P. Starosta: kanalizace ulice Na Průhoně je v podstatě funkční, musí se opravit část
kanalizace v místě, kde bydlí pan Černý. Ale v každém případě se budete moci napojit do
splaškové kanalizace po kolaudaci.
- P. Brůžková: já se ptám, protože máme dům od kraje zahrady dost vzdálený a budeme
muset dost daleko kopat, kdo nám řekne, kde se budeme napojovat a jak se napojit, jak
hluboko?
- P. Starosta: já vycházím z toho, že kanalizace Na Průhoně byla původně připravovaná jako
splašková a podle mě tam ty odbočky musí být, myslím k patě domu nebo k pozemkům.
- p. Brůžková: ty přípojky tam jsou, ale nevíme, kde máme kopat.
- P. Fučík: budeme muset najít v dokumentaci místa přípojek.
- P. Husnajová: když se dělaly kamerové zkoušky kanalizace, přípojky tam jsou vidět a
některé jsou zaslepené a podle toho se dá zjistit, v kterých místech přípojky jsou.
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P. Starosta: přípojky jsou vedeny k patě domu nebo k vratům, další práce na vašem
pozemku jsou na vaše náklady.
p. Šídlová: vidíte to do konce roku?
P. Starosta: přestavba dešťové kanalizace na splaškovou kanalizaci v ulici Na Průhoně je
reálná do konce roku. Myslím, ale pouze v ulici Na Průhoně, v ulici Zahradní se budou
muset dělat nějaké stavební činnosti ohledně kanalizace, vyměnit části poškozeného
potrubí. Ale splašková kanalizace by se mohla v ulici Na Průhoně dokončit. Nechci a
nemám ve zvyku něco slibovat, že to bude určitě do konce roku, ale děláme pro to
maximum.
P. Šídlová: proběhne výběrové řízení a zadá se ta realizace nějaké firmě a ta firma nám
poradí, kde se napojit?
P. Starosta: podíváme se do projektové dokumentace z doby, když se předělávala celá
ulice Na Průhoně, nebo máme k dispozici kamerové zkoušky, podle kterých se dá určit a
označit místo přípojky.
P. Wollerová: proč světlo v ulici Na Průhoně až nahoře někdy nesvítí nebo problikává? Je
divné, že se to stává hlavně v sobotu.
P. Starosta: nechám světlo opravit. Pokud někde nesvítí světlo, prosím nahlaste závadu.
Stačí emailem nahlásit ulici a necháme světlo opravit.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:25 hod.

Zapsala R. Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Husnajová Jana
ověřovatel

Fučík Jaroslav
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 25.6.2014
Obecní zastupitelstvo

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

II. Bere na vědomí
1. Stav finančních prostředků na účtu

Zapsala : R. Horová
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