Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 1. 4. 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. Dvořák, M. Dušková, R. Horová
Omluveni: Z. Šmausová
Nepřítomen: P. Batakov (neomluven)
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (11. 3. 2015)
Finance obecního úřadu
Cenové nabídky na prořez stromů – 3x
Plán obnovy a rozvoje obce Svinařov 2015-2018
Nová cenová nabídka na realizaci ochranné sítě za fotbalovou branku na dětském hřišti
Kolaudace kanalizace v ul. Zahradní a Na Průhoně
Ukládání biologického odpadu – nová systémová vyhláška o odpadech
Pořízení nového herního prvku na dětské hřiště
Zápis kontrolního výboru ze dne 4. 2. 2015
Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, R. Horová, M. Mach
Hlasování 7:0 (Schváleno)
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:
bod. č. 6 (11. 3. 2015) – Pingpongový stůl byl jako prvek vyřazen z inventury majetku Obce Svinařov.
bod. č. 7 (11. 3. 2015) – Návrh revokace tohoto bodu usnesení.
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 245.144,51,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj
obce ve výši 3.050.356,86 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.295.501,32 Kč. Veškeré platby za
měsíc březen jsou uhrazeny v řádném termínu. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné
zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí
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5. Paní Horová informovala OZ o předložení cenových nabídek na prořez a kácení stromů v obci.
Nabídky předložily celkem tři firmy, f. FAGUS údržba zeleně s.r.o., f. KLIRO úklidový servis a f. Martin
Nezhyba. Vzhledem k tomu, že se cenové nabídky liší v nabízených službách, navrhuje pan starosta
jejich podrobnější prozkoumání a porovnání s tím, že věc bude projednána na příštím zastupitelstvu
22. 4. 2015.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
Úkol: podrobnější seznámení se s předloženými cenovými nabídkami O: OZ T: 22.4.2015
6. Pan starosta informoval OZ o předložených návrzích pro Plán obnovy a rozvoje Obce Svinařov 20152018. Ze strany zastupitelů – předložilo 8 zastupitelů, pan Batakov nepředložil. Ze strany veřejnosti 2
doručili 2 občané. Dále pan Mach seznámil OZ s jednotlivými body plánu, dle návrhů a připomínek OZ
bude plán obnovy a rozvoje upraven a předložen k odsouhlasení na příštím jednání zastupitelstva 22.
4. 2015.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
Úkol: zpracování finální verze Plánu obnovy a rozvoje Obce Svinařov 2015-2018 O: M. Mach T:
22.4.2015
7. Pan starosta a sl. Husnajová informovali OZ o nové cenové nabídce firmy Sport Club s.r.o. na
zhotovení ochranné sítě za fotbalovou branku na dětském hřišti. Cenová nabídka je ve výši 56 749,Kč s DPH. Vzhledem k tomuto, navrhuje pan starosta revokovat minulé usnesení OZ, ve kterém byla
schválena cenová nabídka firmy ČNES dopravní stavby a.s. ve výši 88 tis. s DPH a doporučuje nově
schválit novou cenovou nabídku firmy Sport Club s.r.o.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
Úkol: zpracování objednávky na výše zmiňovanou akci O: J. Husnajová T: neprodleně
8. Pan starosta informoval OZ o konání kolaudace akce: „Dokončení splaškové kanalizace v ul. Na
Průhoně a ul. Zahradní v obci Svinařov, změna užívání stavby“. Obci byla od Magistrátu města Kladna,
vodoprávního úřadu zaslána výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, která se uskuteční
v první ½ měsíce dubna.
OZ bere na vědomí
9. Paní Horová informovala OZ o nové vyhlášce, která se bude týkat se třídění bioodpadů. Ve znění této
vyhlášky má obec povinnost zajistit pro občany možnost třídění bioodpadů, podoba sběrné sítě je
zcela na uvážení obce. Paní Horová vypracovala návrh vyhlášky týkající se třídění bioodpadu, kde je
jako řešení pro občany obsaženo využití velkoobjemového kontejneru (6 m3), který bude přistaven za
rybníkem „Lébrák“. Do tohoto kontejneru mohou občané bezplatně vyvážet vlastní bioodpad. Odvoz
kontejneru bude zajišťován obci. Vzhledem k finančním nárokům na pořízení této služby, zajistila paní
Horová minimální náklady pro obec.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
10. Pan starosta pověřil pí. Šmausovou (komise pro děti a mládež), aby do příštího jednání zastupitelstva
předložila návrh na nový herní prvek na dětské hřiště. Vzhledem k tomu, že byl ze hřiště odstraněn
pingpongový stůl, navrhuje OZ pořízení nového herního prvku pro nejmenší na dětské hřiště.
OZ bere na vědomí
Úkol: výběr herního prvku na dětské hřiště O: Z. Šmausová T: 22.4.2015
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11. Pan starosta informoval OZ o předložení výsledku zápisu kontrolního výboru (J. Arlt, J. Fučík. R.
Horová) ze dne 4. 2. 2015. Kontrolní výbor neshledal v prvním čtvrtletí 2015 ve fungování obce
závady.
OZ bere na vědomí
Pošta došlá:
• Výzva k účastni na závěrečné kontrolní prohlídce Mm Kladna, odbor výstavby – oddělení speciálních
stavebních činností vodoprávní úřad
• Cenová nabídka na prořez stromů 3x
• Předvolání k odvolacímu soudu ve věci opatrovnictví pí. J. Týmalové
• Cenová nabídka na ochrannou síť za fotbalovou branku Sport Club s.r.o.
Pošta odeslaná:
• Krajské správa a údržba silnic Středočeského kraje provoz nákladní dopravy v obci Svinařov
Info:
•
•

•

Pan starosta informoval OZ o opravě studny, zpevnění a úpravě cest a vyčištění potoka u hřbitova.
Dále probíhá úklid kolem rybníka „Lébrák“, u přečerpávací stanice a po obci.
Pan starosta dále informoval OZ o pořízení boxů na psí exkrementy. V tuto chvíli byly instalovány
v obci dva, další tři budou instalovány po domluvě se zastupitelstvem. Pokud se místa instalace
neosvědčí, budou boxy přendány.
OZ žádá rodiče, aby upozornili své děti, aby pytlíky netrhali a neházeli je do koše.
Pan starosta informoval OZ o schváleném návrhu Svazu měst a obcí o navýšení výše odměn pro členy
zastupitelstev územních samosprávných celků o 3,5% s účinností od 1. 4. 2015. Pan starosta zároveň
vyzval členy OZ o vyjádření k možnosti navýšení jejich odměn. Přítomní členové zastupitelstva (7
členů) souhlasí s ponecháním dosavadní výše odměn a navýšení o 3,5% nepřijímají.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta ve 20:25 hod.
Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Horová Romana
ověřovatel

Mach Miroslav
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 1. 4. 2015
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2015/17 Zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. 2015/18 Program zasedání
3. 2015/19 Cenové nabídky na prořez stromů 3x
4. 2015/20 Plán obnovy a rozvoje Obce Svinařov 2015-2018
5. 2015/21 Nová cenová nabídka na realizaci ochranné sítě za fotbalovou branku na dětském hřišti
6. 2015/22 Ukládání biologického odpadu (dále jen „bioodpad“) – nová systémová vyhláška o
odpadech

II. Bere na vědomí
1. Stav finančních prostředků na účtu
2. Kolaudace kanalizace ul. Zahradní a ul. Na Průhoně
3. Pořízení nového herního prvku na dětské hřiště
4. Zápis kontrolního výboru ze dne 4. 2. 2015
Zapsala : J. Husnajová
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