Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 28.1.2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů.
V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Přítomni:
J. Pružinec, J. Husnajová, M. Mach, P. Thon, M. Dušková
Omluveni: P. Batakov, Z. Šmausová, M. Dvořák, R. Horová
Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (7.1.2015)
Finance obecního úřadu
Příprava rozpočtu 2015 - schválení
Plán obnovy a rozvoje Obce Svinařov 2015 - 2018
Žádost o souhlas se stavbou na pozemku parc. č. 480/2, manž. Michlovi
ČSAD MHD Kladno a.s., dodatek ke smlouvě č. 8/2015
Žádost o odmítnutí odměny člena kontrolního výboru
Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, M. Dušková, P. Thon
Hlasování 5:0 (Schváleno)

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

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:
bod č.7 (7.1.2015) – Bylo podáno odvolání k Okresnímu soudu v Kladně.
bod č. 8 (7.1.2015) – Byla ukončena nájemní smlouva obecního pozemku parc.č. 1163/7 v. k.ú.
Smečno s p. Kochanem a nově uzavřena s p. Hanusem.
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 a v pokladně
ve výši 176.528,24,- Kč. Na spořícím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj
obce ve výši 2.798.582,34,- Kč. Celkem obec disponuje částkou 2.975.110,58,- Kč. Veškeré platby za
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měsíc leden 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. Pan Mach předložil návrh rozpočtu na rok 2015. OZ bylo po připomínkách seznámeno s jednotlivými
položkami. Proti návrhu z minulého OZ byly upraveny částky na konání nově navržených akcí (MDŽ
2000,-, čtenářské odpoledne 4x 1000,-, Svinařovská paleta 2x 1500,-). Do konečné verze rozpočtu pan
M. Dvořák nepředložil cenu za projekční práce na plánovanou opravu chodníků v ul. Rudé Armády.
Obec Svinařov proto rozpočtuje příjmy na rok 2015 ve výši 6.837.200,- stejně jako výdaje ve výši
6.837.200,-. Rozpočet Obce Svinařov na rok 2015 je vyrovnaný. Rozpočet bude řádně vyvěšen na
úřední desce Obce Svinařov po dobu 15 dnů, po sejmutí bude odeslán Krajskému úřadu. OZ schválilo
rozpočet na rok 2015.
Úkol: p. Mach splnil úkol ze zastupitelstva 7.1.2015
5:0 (Schváleno)

6. Pan starosta informoval OZ o ukončení platnosti Plánu obnovy a rozvoje Obce Svinařov pro rok 20132015, který byl ve všech bodech splněn. Pan starosta navrhuje vypracování nového Plánu obnovy a
rozvoje Obce Svinařov na období 2015-2018.
Úkol: návrhy do Plánu obnovy a rozvoje Obce Svinařov 2015-2018. O: OZ, T: 1.4.2015
OZ bere na vědomí
18:35 – přišel p. Batakov
Přítomno 6 členů OZ

7. Pan starosta informoval OZ o žádosti manželů Michlových, o souhlas se stavbou zahradního domku
na pozemku parc. č. 480/2 v k.ú. Svinařov. OZ nemá proti stavbě zahradního domku námitek,
upozorňuje však na platný územní plán Obce Svinařov a jeho dodržení.
Úkol: odpověď manž. Michlovi O: Husnajová, T: neprodleně
6:0 (Schváleno)

8. Pan starosta informoval OZ o dodatku č.8/2015 ke smlouvě uzavřené mezi Obcí Svinařov a ČSAD MHD
Kladno a.s. Dle dodatku bude navýšena cena za obsluhu Obce Svinařov dopravní autobusovou
společností z původních 6600,- na 7100,- vč. DPH měsíčně.
6:0 (Schváleno)

9. Pan starosta informoval OU o podání žádosti p. J. Arlta ohledně odmítnutí, vzdání se, odměny člena
kontrolního výboru.
6:0 (Schváleno)

10. Pošta došlá:
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•
•

Žádost o souhlas se stavbou na pozemku parc. č. 480/2, manž. Michlovi.
ČSAD MHD Kladno a.s. dodatek ke smlouvě č.8/2015.

11. Pošta odeslaná:
• Odvolání Okresní soud v Kladně – pí. J. Týmalová

12. Info:
Sl. Husnajová informovala OZ o jednání s Městskou policií Slaný o možnosti spolupráce s Obcí
Svinařov. Po konzultaci situace s velitelem MP Slaný p. Štěpánkem bylo navrženo, že p. starosta
požádá vzhledem ke zvyšující se kriminalitě v obci, Krajské ředitelství Policie ČR o zhodnocení situace
a možném přidělení hlídek Policie ČR pro dohled nad Obcí Svinařov. Do té doby prosíme občany o
zvýšenou opatrnost a zajištění svých majetků, před zloději a nenechavci, kteří v poslední době zvyšují
kriminalitu v naší obci.
Pan starosta informoval OZ o odeslání odvolání k Okresnímu soudu v Kladně ohledně opatrovnictví pí.
J. Týmalové.
Úkol: p. starosta splnil úkol ze zastupitelstva 7.1.2015
Pan starosta informoval o tom, že v případě jakéhokoliv daru na pořádání akcí obce (finanční
hotovost, věcné dary, apod.) musí být VŽDY s obcí uzavřena smlouva o sponzorském daru a tento dar
musí být schválen OZ.
Pan starosta vyzval opoziční zastupitele, aby při projednávání bodů na OZ nepoužívali zavádějící nebo
nepřesné informace (jak se tomu stalo při projednávání dotací, rozpočtu na kulturní akce, apod.). Pan
starosta se chce zásadně vyhnout špatným rozhodnutím, která by mohla být učiněna na základě
chybných podkladů.
Ve Zpravodaji nebyla uveřejněna akce MDŽ. Podle informace, která byla doručena do redakce, byla
tato akce prezentována jako akce „Sdružení nezávislých kandidátů Občané za Svinařov“ a „Sdružení
nezávislých kandidátů Pro občany Svinařova“. Tato akce je organizována a financována Obecním
úřadem a nelze financovat akce politických stran z veřejných prostředků.
Pan starosta informoval o dotacích na období 2015-2018, finanční výbor pravidelně kontroluje a
poskytuje informace ohledně možných dotačních titulů. Dotační tituly budou navrhovány k realizaci
podle Plánu obnovy a rozvoje, který je rozpracován (viz. b. 6 tohoto zápisu).
Dne 25.1.2015 bylo v obci nalezeno štěně křížence jezevčíka, které někdo zřejmě vyhodil
z projíždějícího auta před místním obchodem. Po kontaktování Městské policie občany si psa převzala
sl. Husnajová, po neúspěšném hledání nového domova, byl pes převezen do Psího útulku Bouchalka.
Obcí Svinařov byl za umístění v útulku zaplacen poplatek ve výši 4000,- Kč.
Vzhledem k termínu dovolených navrhuje pan starosta přesunout veřejné jednání OZ z 18.2.2015 na
11.3.2015
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Úkol: změna termínu veřejného jednání na webových stránkách Obce Svinařov. O:p. Mach, T:
neprodleně
6:0 (Schváleno)

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:28 hod.
Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:

Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Dušková Miluše
ověřovatel

Thon Petr
Ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 28.1.2015
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Program zasedání
3. Rozpočet na rok 2015 - schválení
4. Žádost o souhlas se stavbou na pozemku parc. č. 480/2 manž. Michlovi
5. ČSAD MHD Kladno a.s. dodatek ke smlouvě č.8/2015
6. Žádost o odmítnutí odměny člena kontrolního výboru – p. Arlt

II. Bere na vědomí
1. Stav finančních prostředků na účtu
2. Plán obnovy a rozvoje obce 2015-2018

Zapsala : J. Husnajová
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