Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 24.9. 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. Zadávací řízení na kanalizaci – výběr dodavatele- výběrová komise
6. Dětské hřiště – instalace sítě
7. Volby do Obecního zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR
8. Paní Sturzová – žádost o povolení přestavby plotu a kůlny
9. Došlá pošta
10. Pošta odeslaná
11. Info
12. Diskuze občanů
13. 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
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3.

Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:
- Oprava kanalizační vpusti v ul. V Kolonii – opravu zajistí SDH Svinařov
- Zvýšený průjezd kamionů ulicí Rudé Armády – na základě jednání se zástupcem KSÚS (Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o.) bude provedena oprava komunikace ve
Smečně (v současné době je průjezd obcí Smečno omezen), tím se zvýšený průjezd kamionů
obcí Svinařov sníží.
- Poškozená kanalizační vpusť v ul. Rudé Armády (před obchodem Jednoty) se opravuje.
- Přerostlé křoví kolem silnice – směr Smečno - bude prořezáno a zkráceno během zimní
údržby

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 na běžném účtu
295.242,95 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určena na kanalizaci ve výši
3.005.923,74 Kč. V pokladně je finanční hotovost ve výši 27.600,-Kč. Celkem obec disponuje
částkou 3.328.766,69 Kč. Veškeré platby za měsíc září jsou uhrazeny v řádném termínu. Stále
platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci schváleného Plánu
rozvoje obce.
OZ bere na vědomí

5. OZ odsouhlasilo Zadávací řízení na změnu užívání kanalizace „Zahradní/Na Průhoně“ a zvolilo
komisi pro výběr firmy. OZ ustanovilo realizační a výběrovou komisi ve složení M. Mach, J.
Husnajová a J. Fučík.
Hlasování 5:0
6. Pan Starosta informoval OZ a všechny přítomné o cenových nabídkách na pořízení ochranných sítí
za branky na dětské hřiště. Cenové nabídky byly zkalkulovány ve výši cca 180.00,-Kč. Vzhledem
k nastavení úsporného režimu k zajištění prostředků na kanalizaci, bylo pořízení sítí zastaveno.
V současné době se hledá jiné řešení – sponzoři.
OZ bere na vědomí
7. Pan starosta informoval OZ a všechny přítomné o zajištění voleb a volební komise pro konání
voleb do Obecního zastupitelstva a do Senátu Parlamentu České republiky, které se uskuteční
v pátek 10.10.2014 v době 14-22 hod a v sobotu 11.10.2014 v době 8-14 hod., v zasedací
místnosti obecního úřadu.
OZ bere na vědomí
8. Na základě žádosti paní Sturzové o povolení přestavby plotu a kůlny u domu čp. 21, proběhlo
místní šetření J. Husnajovou. Dle sdělení J.Husnajové nebyly shledány důvody přestavbu plotu a
kůlny nepovolit. OZ přestavbu projednalo a schválilo.
Hlasování 5:0

9. Pošta došlá: 0
10. Pošta odeslaná: 0
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11. Info: -

-

-

Magistrát města Kladna – Odbor výstavby dne 3.9.2014 vydává souhlas s provedením
ohlášené stavby „ Betonový žlab k odvedení dešťové vody – Svinařov“ , Svinařov,
Zahradní, Na Průhoně.
Magistrát města Kladna – Odbor výstavby , na základě rozhodnutí vydává povolení ze
dne 10.9.2014 k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi – k jejich
vypouštění do Libušínského potoka, v kraji Středočeském, obci Svinařov, v katastrálním
území Svinařov u Kladna, parc. č. 410/1
Na základě žádosti občanů byl navýšen počet kontejnerů na separovaný odpad (plasty)
v ul. Rudé Armády u domu č.p. 75.

12. Diskuze:
- p. Hlavsová: chci se zeptat, kdy bude provedena oprava kanálu v naší ulici? Mělo to být
opraveno do konce září a nic se neděje.
- p. Starosta: oprava kanalizační vpusti v ul. V Kolonii bude provedena během pár dnů.
Požádali jsme místní hasiče, zda by mohli kanál opravit. Vše je připraveno a do konce
měsíce by měl být kanál opravený.
- p. Majer: jak jste zmiňoval sítě za branky, můžu si někde prohlédnout nabídky na sítě za
branky?
- sl. Husnajová: samozřejmě, nabídky jsou k dispozici, k nahlédnutí.
- p. Majer: vím o firmě, která by o to měla zájem a myslím, že by to udělala levněji. Jen se
musí se situací seznámit, v jakém je to rozsahu. A na koho by se měla obrátit? Na vás?
- p. Mach: ano a každou nabídku uvítáme. Máme k dispozici plánky, jak by ty sítě měly
vypadat. Když si uvědomím, kolik stála rekonstrukce celého hřiště, tak podle mne cena
za jednu síť včetně stojek za cca 88.000,- připadá neúměrná. Otázka je, zda se dá sehnat
nějaké subtilnější řešení a ne takový drahý betonový bunkr. Chceme také oslovit
sponzory. Nebo hledat nějaké jiné dodavatele, kteří by se na to podívali rozumnějšíma
očima.
- p. Starosta: v každém případě se jakýkoli dodavatel bude muset pod projekt podepsat
kvůli bezpečnosti.
- p.Majer: samozřejmě, jeho prvotní záměr byl, že by si tam vyvěsil svojí reklamu, s tím,
že by tu cenu zásadně ponížil.
- p. Hloušek: chci se zeptat na kanalizaci u nás v ul. Pod Kozincem.
- p. Starosta: vaše ulice je v plánu také, ale nejdřív se musí dodělat kanalizace v ul.
Zahradní a v ul. Na Průhoně. Zatím nemůžeme rozpracovat nic jiného. Na kanalizaci už
dotace nedostaneme, protože obec dotaci na kanalizaci již dostala a vaší ulici budeme
muset řešit z vlastních finančních prostředků.
- p. Hloušek: a výhled?
- p. Starosta: zatím je to otázka financí a navíc ve vaší ulici to bude trochu složitější.
Neslibuju a nechci slibovat, protože je v obci podobných akcí více. Měly by se opravovat
ulice. Třeba se nám podaří sehnat dotace na ulice. Každopádně se bude šetřit. Peníze,
které máme v současnosti našetřené, jsou určeny na kanalizaci v ul. Zahradní a Na
Průhoně.
- p. Ouředník: chci se vrátit k té kamionové dopravě, nějak jsem nepochopil, proč tu
jezdí. Hlavně, proč ty kamiony jezdí k cihelně. Nevím, jestli je to firma Starý a Starý, ale
těch kamionů je hodně a jezdí dost rychle. Ta cesta tam je dost špatná a jezdí nám
kousek od plotu. Je tam svah a je promáčený a hrozí, že nám ty kamiony skončí
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v zahrádkách. Vy jste to museli povolit, ta firma musela žádat o povolení. A vy jste
museli vědět, že ty kamiony tu budou jezdit po této silnici. Také jsem viděl auta
s betonem a ta silnice na to není stavěná. Jezdí tam maminky s kočárky a není tam
vidět, protože křoví okolo silnice nikdo neposeká, protože to není obce a pan majitel se
o to nestará. Musí tam být značka, která omezí zákaz vjezdu náklaďáků.
p.Starosta: to omezení platí pro celou obec. Je to v lidech. Ta silnice, o které mluvíte,
opravdu na ty zátěže není stavěná. Firma Starý a Starý sice požádala o povolení
k průjezdu obcí, ale povolení bylo vystaveno na Avii. Ta komunikace je pana Dandy a ne
obce.
p.Ouředník: to omezení nikdo nedodržuje, za víkend je to třeba pět kamionu, tady ve
vesnici to není vidět, ale tam u nás je to hrozný, to se klepe celá chatička. Není možné,
aby na té silnici byl takový provoz, s tím se musí něco dělat.
p. Starosta: zavoláme firmě Starý a Starý a panu Dandovi a pokusíme se s nimi domluvit.
Je to dobrá připomínka a pokusíme se s nimi spojit.
p. Ouředník: s tou silnicí se něco musí udělat, je tam svah a je podmáčený, to za chvilku
spadne a ten kamion skončí v zahrádkách a stane se nějaké neštěstí. Ta silnice se musí
udělat tak, aby to vydržela .
P. Starosta: ta silnice ale opravdu není obce.
P. Ouředník: já vím, že ne, je pana Macka, ale vy se k tomu obracíte zády. Přeci
nemůžete říct, že ta silnice není naše a nebudeme se o ní starat.
p. Starosta: to neříkáte pravdu, například v zimě jí protahujeme a udržujeme jí sjízdnou i
přesto, že není naše.
p. Ouředník: a co potok?
p. Starosta: do potoka nesmíme zasahovat, je lesní správy Benešov. Jednal jsem s nimi,
že bychom na vlastní náklady něco s tím potokem udělali a řekli nám, že v žádném
případě do potoka nesmíme zasahovat a až budou mít čas, tak potok vyčistí.
p. Ouředník: ještě mám jednu připomínku. Za cihelnou je Okál a tam bydlí lidé, kteří
jsou sociálně slabí nebo nepřizpůsobiví. Nevím jak to pojmenovat ale kradou mi jablka a
je to asi týden, si tam malí kluci hráli s frézou a nezvládli to a porazili mi plot a projeli
mi až na zahradu. Když jsem za nimi šel, nikdo o ničem nevěděl. Víte vůbec kolik je tam
lidí?
p. Starosta: tento dům vlastní pan Danda a kolik tam bydlí lidí, není v kompetenci obce.
p. Ouředník: a s tím se nedá nic dělat?
p. Starosta: když uvidíte jet děti na fréze, zavolejte Policii ČR, já jiné řešení nevidím.
p. Ouředník: já chci, aby jste zajistili jak bezpečnost, tak ochránili náš majetek.
p. Vožehová k panu Ouředníkovi: každá rodina si musí ohlídat svoje děti. Já mám tři děti
a musela jsem si je vždycky ohlídat. Já chtěla třeba jedinou věc, aby mi nechodili ti
„pivaři“ od Jednoty na záchod k našemu plotu a také se to nedá vyřešit.
p. Hloušek: a co zavolat hygienu? A mají vůbec popelnice?
p. místostarostka: s panem Dandou jsem mluvila a domluvili jsme se, že si svoz odpadu
zaplatil. V každém případě popelnici mají.
p. Zavřel: a kdy to bylo?
p. Místostarostka: V letošním roce na jaře.
p. Zavřel: bydlím kousek od nich a vím, že pálí odpadky včetně plastů a zápach jde do
celé obce.
p. Místostarostka: zavoláme panu Dandovi, ať to vyřeší, protože objekt vlastní a děkuji
Vám za připomínku.
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p. Starosta: vyřešit to musí majitel objektu nebo Policie ČR.
p. Hlavsová: byla jsem ve školství 36 let, mám tu bývalé žáky, ale poznám je ne podle
podoby, ale že všichni zdraví. Je mi trapné, že někteří nezdraví, ne jenom mě, ale
nepozdraví chlap ženskou nebo mladší staršího a jde okolo, jako by neviděl. To mě uráží
- p. Starosta: můžete být konkrétní?
- p. Hlavsová: on pán ví, o koho se jedná.
- p. Starosta: samozřejmě s vámi souhlasím, asi by to tak mělo být.
- p. Hloušek: asi by se neměl k tomu vyjadřovat pan Starosta ale ten pán, kterého se to
týká.
- p. Hlavsová: já nechci, aby se k tomu vyjadřoval, ale je mi to trapné.
- p. Fučík: trapné to možná je, já začnu zdravit.
- p. Hloušek: jak jste zmínil dotace, je to zřejmě jediná cesta jak získat nějaké větší peníze.
Jak vidíte reálnou šanci ohledně dotací naší obce?
- p. Starosta: chceme žádat o dotace na ulice a chodníky, které nejsou v dobrém stavu.
- p. Hloušek: to je pravda, ulice by opravu zasloužily, když se podíváme na okolní vesnice,
tak třeba Kačice prokoukla a na Smečně se něco také začíná dít. Já myslím teď reálně na
naší obec, jestli je možná nějaká spoluúčast, jestli jsme schopni na něco dosáhnout a do
jaké fáze jste jako zastupitelé dospěli?
- p. starosta: s dotacemi je to dnes tak, že nejdříve musíte projekt zafinancovat a potom
můžete dostat dotace, například 50% z investice. Když jsme si dělali předběžný přehled
ulic, které jsou potřeba opravit, a nechali jsme si zpracovat prvotní kalkulaci na opravu,
tak ulice Družstevní by stála cca 2.500.000,-Kč. Tam jsme chtěli kalkulaci na povrch
z recyklátu jako je v ulici Za Křenovkou. V ulici Třebichovická chtěli povrch zátěžový a to
by vyšlo cca na 3.500.000,-Kč. To znamená, že v případě, že budeme žádat o dotace na
tyto ulice, musíme mít na účtu peníze. Ty peníze by se nám potom z nějaké části
samozřejmě vrátily, ale musíme je nejdřív mít. Musíme šetřit. Jiné řešení nevidím.
- p. Mach: reálná šance na dotační peníze je, já dostávám každý měsíc přehled dotačních
titulů v České republice, od Evropské unie až po krajské tituly. Tam hodně záleží na tom,
jak budou dotační tituly vypsané. Pokud si správně uvědomuji, tak nejvíce titulů je na
inovace pro podnikatele a maximálně na rekultivaci zemědělské půdy. To funguje, ty
jsou poměrně dostupné a časté. Ale předpokládá se, že dotace na rozvoj obcí budou
vypsány a konkrétní termíny ještě nevíme. Podle mých informací, by mohly být nějaké
dotace pro venkov tak v roce 2015 až 2016. Další skupina jsou krajské dotace a tam by
nějaké dotační tituly měly být. A jak říkal pan Starosta, přidělují se tak, že obec akci
uhradí, zažádá o dotaci - pošle s žádostí projekt, rozpočet, dokumentaci, vybraného
dodavatele a investici provede. Pokud dotaci dostane, třeba 55 procent, vrátí se jí
peníze do pokladny. Takto fungují dotační tituly.
- p. Hloušek: jak to dělají v jiných obcích? Jak shánějí peníze? Máte nějaké informace?
- p. Mach: prodávají nebo zastavují majetek a berou si úvěry. Musíme si také uvědomit,
že prvotní investice začíná už v momentu, kdy obec nejdříve zaplatí například za projekt
nebo přípravné akce a ještě zdaleka neví, jestli dotaci dostane nebo ne.
- p. Konopásková: slibovali jste, že dáte ceduli k potoku, je pořád plný nepořádku, jsou
tam papíry, lahve a také tam byl pytel ztvrdlého cementu. Potok je tím pádem
přehrazený a rozlévá se mi na pozemek. Pořád ho čistíme a někdo ten potok neustále
přehrazuje.
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p. Starosta: opravdu nevím, kdo na tom může mít nějaký zájem, nechápu to. Ceduli tam
samozřejmě dáme, ale nevím, zda to bude něco platné. Každý snad ví, že odpad do
potoka nepatří.
p. Konopásková: U potoka je lavička a okolo je nepořádek, mohl by se tam dát něco jako
koš? Třeba sud?
p. Starosta: podíváme se na to a budeme to řešit.
p. Místostarostka: jak jste žádala o další kontejner na plasty, tak už je k dispozici na
domluveném separačním stání.
p. Konopásková: děkuji, jeden kontejner už nestačil a byl pořád plný.
p. Starosta: ještě bych poprosil slečnu Husnajovou aby informovala přítomné o změně
užívání kanalizace v ulici na Průhoně a ul. Zahradní. Aby nám řekla, v jaké je to fázi.
sl. Husnajová: řízení na kanalizaci bylo rozděleno na tři části vodoprávním úřadem.
Jednalo se o likvidaci povrchových vod, o nové kusy v místech, kde je kanalizace
propadlá, tam se budou muset dávat kompletně nové části a poslední část byla
přeměna z dešťové vody na splaškovou. První část o likvidaci vod by měla být schválená,
druhá část je před rozhodnutím změna z dešťové vody na splaškovou a třetí část je dána
veřejnou vyhláškou do 25. Září. Po nabytí právní moci někdy do poloviny října by mohlo
být všechno kompletně schváleno vodoprávním úřadem. Potom může začít samotná
realizace kanalizace , samozřejmě po výběru dodavatele.
p. Starosta: to byly informace o kanalizaci a v případě, že nemáte již další dotazy, diskusi
uzavírám. Protože je toto jednání OZ poslední před volbami, dovolte mi poděkovat
zastupitelům, všem aktérům na akcích za celé čtyři roky, kdy jsme si i v nemalých věcech
navzájem pomáhali a dále všem sponzorům a všem občanům, kteří nám vyšli vstříc a
kteří s námi řešili problémy, které se vyskytly v této obci. Všem vám moc děkuji a také
děkuji za účast.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:55 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 24.9.2014
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Zvolení komise pro výběr dodavatele k dokončení kanalizace
Povolení přestavby plotu a kůlny u čp. 21

II. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.

Stav finančních prostředků na účtu
Zastavení pořízení sítí na dětské hřiště
Poděkování p. Hlavsové
Volby do Obecního zastupitelstva a Senátu Parlamentu České Republiky

Zapsala : R. Horová
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