Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 13. 5. 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, R. Horová, M. Dušková, P. Batakov
Omluveni: Z. Šmausová
Přítomno je 8 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

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

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (22.4.2015)
Finance obecního úřadu
Mm Kladna, odbor životního prostředí-vodoprávní úřad – kolaudační souhlas
Herní prvek na dětské hřiště
Jednání s Lesy ČR
Zajištění akce Staročeské Máje 2015
Žádost manž. Klovrzových o uhrazení materiálu za opravu chodníku před č.p. 156, ul. Zahradní
Diskuze občanů
Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, P. Thon, M. Dušková
Hlasování 8:0 (Schváleno)
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:
bod. č. 3 (22.4.2015) – Byla sepsána smlouva na prořez stromů s firmou M. Nezhyba.
bod. č. 4 (22.4.2015) – Byl zakoupen malotraktor VARI.
bod. č. 5 (22.4.2015) – Obecně závazná vyhláška č.1/2015 byla řádně vyvěšena na úřední desku.
bod. č. 6 (22.4.2015) – Byla provedena oprava laviček v obci a na fotbalovém hřišti.
bod. č. 7 (22.4.2015) – Kontrola obecních studní byla zadána.
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 244.363,33,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj
obce ve výši 3.235.954,54 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.480.317,87,- Kč. Veškeré platby za
měsíc duben 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. Pan starosta informoval OZ a všechny přítomné o kolaudaci akce „Dokončení splaškové kanalizace
v ul. Na Průhoně a Zahradní v obci Svinařov“. V minulých dnech obdržela obec kolaudační souhlas na
obě části výše zmiňované akce, tedy propojení a změna v užívání. Kanalizace v těchto ulicích se
udělením kolaudačního souhlasu stává kanalizací splaškovou. Domácnostem v těchto ulicích byly
rozeslány dopisy s tím, že je možné připojení se na kanalizaci. Do kanalizace mohou být odváděny
pouze splaškové vody, dešťové a povrchové vody musí být likvidovány odděleně!
OZ bere na vědomí
6. Na žádost pana starosty z minulých zastupitelstev a jeho prostřednictvím předložila paní Šmausová
nabídky na pořízení nového herního prvku na dětské hřiště. Byly předloženy celkem dvě nabídky na
houpačky, a to na klasickou houpačku pro dva v ceně 15.592,- Kč včetně DPH (doprava i práce
zdarma), a na vahadlovou houpačku v ceně 13.770,- Kč včetně DPH (dřevěná) nebo 14.786,- Kč
včetně DPH (celokovová) (včetně práce+doprava zdarma). Pan starosta navrhuje odsouhlasení druhé
nabídky, tedy vahadlové houpačky, materiál kov.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
Úkol: objednání a zajištění realizace O: Z. Šmausová T: neprodleně
7. Sl. místostarostka informovala OZ a všechny přítomné o jednání s Lesy ČR, s.p. – oblast povodí Vltavy,
jednání proběhlo dne 28.4.2015 za účasti správce povodí, se kterým byla provedena kompletní
prohlídka stavu Libušínského potoka. Z jednání vyplynuly dvě možnosti. Protože Lesy ČR nemohou
samovolně zasahovat do koryta potoka, může obec požádat Mm Kladna, odbor životního prostředí,
vodoprávní úřad o součinnost při vyčištění potoka s tím, že buď bude vyčištění zadáno Lesům ČR,
kteří si práce zařadí do svého plánu, nebo obec vyčistí potok na své náklady. Vše musí proběhnout
s povolením Mm Kladna, OŽP, vodoprávního úřadu. Pan starosta navrhuje požádání Mm Kladna o
součinnost a nařízení vyčištění koryta Libušínského potoka Lesům ČR. Dále sl. místostarostka
upozornila, že v tomto případě není termín prací předpokládán v nejbližší době, ale je možné
uskutečnění například až v roce příštím.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
Diskuze:
p. Šára: Ale tohle přece spadá pod povodí Vltavy, paní Lepeškovou?
sl. Husnajová: Už dávno ne, správa Libušínského potoka teď spadá pod Lesy ČR, s.p.-oblast povodí
Vltavy v Benešově, my spadáme konkrétně pod pana Miroslava Vašíčka.
p. Šára: A odkdy?
sl. Husnajová: Je to asi tři roky zpátky.
p. Batakov: A příspěvek nějaký dají, kdybychom si to čistili sami?
sl. Husnajová: Příspěvek nám nedají.
p. Batakov: A životní prostředí nám něco uvolní?
sl. Husnajová: Životní prostředí také ne.
8. OZ projednalo a schválilo akci Staročeské máje 2015 v obci Svinařov. Akce bude zajištěna SDH
Svinařov ve spolupráci s obecním úřadem. Program akce bude upřesněn (zpravodaj, web, nástěnky).
Hlasování 8:0 (Schváleno)
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9. OZ projednalo žádost manželů Klovrzových o uhrazení materiálu za opravu chodníku před č.p. 156
v ul. Zahradní. Pan Klovrza v rámci odpojení své nemovitosti od dešťové kanalizace, zasáhl do
chodníku před domem č.p. 156, chodník je ve vlastnictví obce Svinařov. Chodník rozebral, odpojil
svod dešťové vody a chodník následně opravil. Vzhledem k tomu, že pan Klovrza o toto nepožádal
před zahájením prací, tedy provedl práce bez vědomí úřadu, dle sdělení proto, že jednal v reakci na
dopis s výsledky kouřostroje a činil tak v daném krátkém časovém úseku, nebude na výše uvedené
brán zřetel, jelikož k odpojení nemovitosti mělo dojít již na konci roku 2013. Z výše uvedených
důvodu nebude žádosti manž. Klovrzových vyhověno.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
10. Diskuze občanů
pí. Brůžková: Já bych se chtěla zeptat, kdy se posílaly ty dopisy ohledně připojení na kanalizaci?
p. starosta: Včera je úřednice roznášela. Dávali jsme je do schránky, neposílali jsme je.
p. Šára: Když se to tedy připojí, tak od data nahlášení se začne účtovat stočné? poměrná část?
p. starosta: Ano
p. Šára: Pak bych se chtěl zeptat, jestli obecní zastupitelstvo povolovalo parkování kamionu na návsi?
p. starosta: Bylo to na domluvě, panu Stříbrnému jsem řekl, že tady může stát, ale nepočítal jsem
s tím, že tady bude parkovat stále.
p. Šára: Mě jde o to, kdo zaplatí ten mostek, až se propadne, protože on jezdí přes mostek, který je
z 1. republiky a je z pískovce, kdo to zaplatí, je to obecní?
p. starosta: Vzhledem k tomu, že chceme dělat náves, tak stejně tady určitě parkovat nebude. Žádné
povolení písemné jsem nedal, předpokládal jsem, že je to jen dočasně, protože jsem nechtěl, aby
jezdil do ulice Za Křenovkou.
p. Šára: Každá firma má svoje parkování, tak ať si tam zajede autem.
p. starosta: Budu to s panem Stříbrným řešit.
p. Batakov: On může stát tam u přečerpávačky u Křenovky.
pí. Horová: Tam stát nemůže, tam je navážka a utrhlo by se to.
p. starosta: Navíc když je mokro, tak se tahá bahno po silnici.
p. Kejkrt: Já chci kvůli těm kanálům, jak jsme se bavili posledně, u mě je prasklý kanál, teď se tam
budou pouštět splašky a bude to tam smrdět.
p. starosta: Nebude, mám připravené řešení, zjistili jsme, kudy ten zápach vychází, vychází těmi
dírami, takže to zapěnujeme a na tenhle kanál mám přislíbenou opravu.
p. Kejkrt: Takže se nebudou dávat ty betonové jako v celé obci? Pěna se vyjezdí a nebude tam držet a
oprava není možná.
p. starosta: Ne opravit, vyměnit.
p. Šára: Tam se musí vyměnit, jak dekl, tak rám, protože tam jsou různé průměry a ty nepasují.
p. starosta: Něco s tím budeme muset provést, konzultoval jsem to řešení s pěnou a chtěl jsem to
vyzkoušet, zda to funguje.
p. Batakov: Když tak se budou muset vyměnit za ty plné.
p. Chládek: Já bych se chtěl zeptat jestli obecní zastupitelstvo má nějaký záměr s tím pozemkem,
který je tam vedle čističky?
p. starosta: Teď jsme ho uklidili.
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p. Chládek: To zaslouží pochvalu a proto se ptám. Tady jezdí už 14 dní auta a vozí hlínu, kdyby se ten
pozemek zasypal, tak z toho je pěkný stavební pozemek.
p. starosta: Ten pozemek není náš.
p. Chládek: Jak to že není náš?
sl. Husnajová: On je rozdělený na hodně částí.
p. Chládek: Dobře, ale až po „Pepíka“ je obecní?
p. Šára: Tam je retenční nádrž.
sl. Husnajová: Kdybychom zavezli jen tu naší část, tak by to nic neřešilo.
p. Chládek: To, co je teď uklizené, je dost na to, aby tam byly 4 stavební parcely.
sl. Husnajová: Tam je mimo jiné vodárenské pásmo a myslím, údolní niva.
p. Dvořák: Územní plán to stejně nedovolí.
p. Chládek: Tak tam udělejte rybník. Protože za tři roky to tam bude zase vypadat jako to vypadalo, a
pořád se to bude sekat a je to k ničemu.
p. starosta: Budeme přemýšlet, co by se s tím dalo udělat.
p. Šára: Já se chci zeptat, jak je to s tím územním plánem. Tam byl dodatek, který omezuje
zahrádkářské kolonie pouze na stavby 16 m2 a vy jste (k panu starostovi) i pod tím dodatkem
podepsaný. Tam vůbec není pravda, že je tam potřeba nějaká mapová část. Já jsem se na to ptal Ing.
Topinky.
sl. Husnajová: Ne, to jste jen špatně pochopil. Je to tak, že když je změna, tak je grafická a textová
část, které mají být provázány. Proto když na územním plánování přijdete s dotazem, podívají se do
mapy a tím, že tam nebyla provázanost textové a mapové části, tak si bohužel nevšimli, že proběhla
změna i v tomto a jednali na základě původního ÚP a povolili chaty o ploše 25 m2.
p. Šára: Takže nám tady zaplnili palouk takovými chatami, a je to tedy chyba jejich úřadu jo?
sl. Husnajová: Bohužel..
p. Šára: A proč vy jste jako obec nezasáhli, vždyť vy o tom přeci musíte vědět, tedy ty (k panu
starostovi), protože jsi pod tím podepsaný?
p. starosta: Pod čím?
p. Šára: Pod tím dodatkem.
p. starosta: Pod tím ano, ale já ani OZ jsme žádné vyjádření na ty chaty nedávali.
p. Šára: A vy jako úřednice ze stavebního úřadu (ke sl. místostarostce) byste tam neměla zakročit, když
jste tady i jako zastupitel?
sl. Husnajová: A v čem bych já tam měla zakročit?
p. Šára: No aby tady nebyly takové chaty.
sl. Husnajová: Mimochodem, to jsou chaty, které byly povolené daleko předtím, než já jsem tam
nastoupila.
p. Šára: A teď ta poslední tady v té zatáčce nemohla být povolená.
sl. Husnajová: Tato chata byla řádně povolená.
p. starosta: Já si myslím, že by tedy měl zasáhnout stavební úřad.
sl. Husnajová: Tohle není v kompetenci obce, kdo jak staví.
p. Šára: Ale je to v našem katastru, dřív tam byly kvetoucí zahrady a teď je tam samý beton.
sl. Husnajová: Já si myslím, že konkrétně není velký rozdíl 25 m2 (5x5 m) a 16 m2 (4x4 m), nic co by
nám mělo vadit.
p. Šára: Tam jsou původní smlouvy mezi zahrádkáři uzavřený na 50 let a tohle co tam je teď, by tam
vůbec nemělo být.
sl. Husnajová: Jenže to jsou stanovy mezi zahrádkáři a ty nejsou pro úřad směrodatné, to si musí
hlídat sami mezi sebou. A souhlas od svazu musí ke stavbě předkládat.
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p. Vožeh: Ty smlouvy už neplatí, protože si to všichni odkoupili do osobního vlastnictví.
p. Šára: Ale smlouva je na pozemek. A zrušil jí soud?
p. Vožeh: Ale ta padla tím, že si to odkoupili.
p. starosta: A řekněte mi, jakým stylem se tam dostal ten rodinný dům?
p. Šára: Protože ten byl stavěný předtím než vůbec vzniknul územní plán a když jsme viděli, co tam
roste, tak jsme udělali ten dovětek, kde se to omezilo na 16m2.
p. starosta: Ale vždyť jste s tím jako zastupitelstvo souhlasili?
p. Šára: Nesouhlasili, tam to bylo dáno ze zákona těch 25 m2. A vůbec nebyl v té době ještě územní
plán.
sl. Husnajová: Povolení téhle stavby proběhlo někdy v květnu 2009 a územní plán nabyl účinnosti
17.4.2009, povolení stavby tedy bylo dávno už v době, kdy byl územní plán schválený a zastupitelstvo
ho znalo..
p. Šára: Ale v té době to v tom územním plánu nebylo.
sl. Husnajová: V té době byl v ÚP 25 m2 a tahle stavba má daleko víc než 25 m2.
p. Šára: A proč to nepohlídal stavební úřad?
sl. Husnajová: Protože se proti tomu nikdo neodvolal.
p. Šára: Ale je to zkolaudovaný, k tomu nepozvali ani obec.
sl. Husnajová: Obec není v takových případech účastníkem kolaudace.
p. starosta: Já říkám, že tohle je v kompetenci stavebního úřadu, ani já ani nikdo ze zastupitelů
nevydal žádné povolení k tomu, aby si tam někdo stavěl chaty jaké chce.
p. Batakov: Já jsem se chtěl zeptat, jestli se jednalo s projektantem, který tady dělal ty projekty
chodníky a silnice. Jestli nám obnoví ty projekty, které už jednou zpracoval?
p. starosta: Jana se spojila s projektantem, který vypracoval projekt tady na náves a na chodníky, atd.
a ty projekty už neplatí. Nechce nám je obnovit, jedině udělat nové.
p. Batakov: Vždyť už je jednou má.
p. Dvořák: Jde o to, že se každý rok mění technické požadavky a opravdu každý rok jsou nové. Tedy co
bylo narýsováno třeba před 4 roky, je dnes špatně.
p. starosta: Teď máme ohledně těch projektů v pondělí schůzku s Ing. Kaemerem a Arch. Ing.
Langovou. Mně se tenhle postup nelíbí, protože on už to má jednou uložené v počítači, ale peníze
budou chtít jako za nové, proto říkám: Pokud nové, tak ať ho udělá někdo jiný.
p. Batakov: Měl by ho udělat za rozumnou cenu.
p. Šára: Ze starého zastupitelstva tady zůstaly návrhy, taky na náves, tak to zkuste přes toho.
p. starosta: Vždyť o tom tady celou dobu mluvíme.
p. Šára: To byl jiný projektant..
sl. Husnajová: Ne, byl to pan Parolek, s ním jsme mluvili a celou dobu to tady říkáme.
p. Šára: Ten byl velice rozumný.
p. starosta: Ale teď to udělat nechce. V pondělí uvidíme další ….
p. Batakov: No jedná se o to, abychom měli připravené ty projekty pro ty dotace na příští rok.
p. starosta: Ano, určitě.
pí. Rubešová: Ještě když jste byl tady u té návsi, tak tady u toho stromu byl vždycky takový sud na
odpadky, teď tam není žádný. Všechno se tam hází pod lavičku, nedalo by se tam něco dát?
p. starosta: Samozřejmě dalo, ale tam je u zastávky koš.
pí. Rubešová: Ano, ale oni sedí na lavičce, tak to hodí za sebe.
p. starosta: Ano, dáme ho tam.
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p. Šára: Já bych se chtěl zeptat kolik stojí bikramka na bioodpad?
pí. Horová: Pronájem stojí 6.000,- Kč bez DPH na sezonu, a potom vývoz myslím té 6t vany by měl stát
kolem 2.000,- Kč.
p. Šára: Proč ho tady vůbec máme, když obec má pozemek za hřbitovní zdí, kde se prakticky ukládal
kompost?
pí. Horová: Protože to není uznaná skládka.
p. Šára: A oni to nevyvezou na kompost?
pí. Horová: Oni to vezou na kompost, ale je to legální kompostárna. My bychom tady měli nelegální
skládku.
p. starosta: Od 1. dubna vyšel zákon o likvidaci bioodpadu, všechny obce se s tím potýkají. A museli to
zajistit. Nás to samozřejmě taky netěší, protože je to další zátěž pro obec. Dříve měli všichni komposty
na zahradě, ale dnes musí bohužel každý trávu likvidovat podle zákona. A tenhle zákon nám obcím
nařídil, abychom občanům umožnili likvidaci bioodpadu zdarma.
p. Vožeh: Mezi krámem a mnou je plot, který je tam 30 let, ale teď tam 1 m chybí, prostě je to
průchozí, koho to je? Jsou tam plastové židle, jak se tam pije a je to tam celé průchozí.
p. starosta: Ten pozemek je obce, takže ta drátěnka asi taky.
p. Vožeh: Tak jestli by s tím šlo něco udělat?
p. starosta: Ano, podíváme se na to.
p. Vožeh: Ul. Pod Kozincem, ubytovna, všichni proti tomu bojují a tady se tam stěhují, co se s tím
bude dělat?
p. starosta: Bylo mi řečeno, že to koupí pan Oláh a že se tady bude střídat různá sorta občanů, ale že
to jsou pouze lidi na práci. Říkal, že to chce opravit a pronajímat.
p. Vožeh: Ano udělat z toho bytový dům.
p. starosta: Myslím, že to můžeme zastavit, je to rodinný dům a ne ubytovna, obec k případné změně
souhlas nedá.
p. Batakov: Ty ubytovny nepřinášejí nic dobrého.
p. Vožeh: Ano, všichni se toho zbavují a my to tady budeme mít.
p. starosta: Zkusíme se s ním spojit a zeptat se co s tím zamýšlí dál, nic jiného prozatím dělat
nemůžeme.
p. Šára: Vůbec se mi nelíbí, jak se nechal vykácet parčík u ulice Družstevní, tam to bylo uzavřené a
mohli si tam sednout mámy s dětmi. Dnes je to otevřené k hlavní silnici, jenom proto, že dva byli líní
otočit hlavu, když vyjíždí z ulice.
p. starosta: Protože my musíme dbát na bezpečnost občanů, někteří si stěžovali, že až se tam stane
bouračka, tak za to budeme moct my a že tam prostě není vidět.
p. Šára: To je blbost, jsou líný se podívat, každý jede na vlastní zodpovědnost.
p. starosta: Bylo to na žádost občanů.
p. Šára: Já vím kterých, jenom že byl línej přibrzdit a podívat se doprava.
p. Suchopárek: Mám dotaz ohledně mé žádosti?
p. starosta: Ano, mluvil jsem o tom. Dostala to na starost Jana Husnajová a pan Dvořák. Vezmou to na
příští zastupitelstvo.
pí. Rubešová: Nenašel by se tady nějaký terén pro děti, aby si mohly jezdit na kolech? Vyhradit jim
něco, aby nejezdily po silnici?
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p. starosta: Co myslíte terénem?
pí. Rubešová: Aby tam nebyly drny a mohly na tom jezdit.
pí. Hartlová: Třeba jen nějaký pruh i pro ty nejmenší na odrážedlech a koloběžkách.
sl. Husnajová: Můžeme to zahrnout do projektu, až se bude dělat náves a cesta kolem hřiště, tak tam
udělat pro děti nějakou stezku.
p. starosta: Ano, něco s tím projektantem probereme, jestli by to šlo udělat.
p. Šára: Když uvažujete o tom čištění toho potoka, nestálo by za to, požádat o odklonění potoka úplně
tou cestou přes Lébrák? Aby tam byla průtočná voda.
p. Batakov: Tam by stačilo udělat stavidlo, jako tam bylo a pustit část sem a zbytek ať si jde po té
vodotěči.
p. Šára: My jsme tenkrát o to žádali a oni nám dali resumé, že souhlasí, aby se to odklánělo na Lébrák,
ale 50% na 50%, ale teď tam nějaký „Lojza“ pořád chodí a přítok do Lébráku zahrazuje.
p. Kejkrt: To není Lojza, to jsou dvě paní, všichni víme kdo, jedna je starší, jedna mladší.
sl. Husnajová: V souvislosti s tím, přišlo udání, od jisté občanky Svinařova na pana starostu, že nedělá
nic s tím, že se to tam přehrazuje. A bylo tam upozornění na to, že ten přítok do Lébráku je nelegální.
p. Šára: Ne, ten byl legálně ještě za pana Bauera povolený. Tak řekněte tomu anonymovi, ať si kouká
zbourat tu hráz, kterou tam má načerno v rohu.
p. Kejkrt: Obec to tam kolem přítoku posekala, ale zůstalo to tam ležet. Někdo to tam prohrábl, takže
to tam může téct.
p. Batakov: A co tam dát rouru, třeba 200?
p. Kejkrt: To tam budou ucpávat, aby to tam neteklo.
p. Batakov: Udělat stavidlo, aby to teklo půl na půl.
p. Kejkrt: Teď to tam normálně teče, jenže oni to nepochopí. Pořád to zahrazují, aby to neteklo do
Lébráku.
p. starosta: A to tam mají málo vody? Nebo proč to dělají?
p. Kejkrt: Ale nemá, já nevím proč.
pí. Rubešová: Protože zalévají zahradu.
p. Šára: A nešlo by to uznat jako požární nádrž, takže tedy zamezovat tomu, aby to nevyschlo?
sl. Husnajová: Z hlediska lesů i jim přijde přirozenější cesta přes ten přítok do Lébráku, než když to jde
kolem pod lesem. Ale pokud to budeme chtít udělat přes stavidlo, musíme požádat opět životní
prostředí, protože potom je to vodní dílo.
p. Kejkrt: Tam leží skruž a my přecházíme přes paletu. Nešlo by tu skruž položit, dát to tam, zahrnout
to hlínou a udělat z toho přechod?
p. starosta: No můžeme se na to podívat.
p. Kejkrt: Ta voda tam teče normálně, ale žádný normální člověk nemůže pochopit, proč to tam dělají.
Dělá to jedna rodina pořád dokola, ale nikdo neví proč. Nemají asi co dělat.
Pošta došlá:
• Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad - kolaudační souhlas dokončení
kanalizace v ul. Na Průhoně a Zahradní v obci Svinařov - změna v užívání.
Pošta odeslaná:
• Smlouva na prořez stromů fy M. Nezhyba.
• Dopis s možností připojení na splaškovou kanalizaci v ul. Zahradní a Na Průhoně
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Info:
•

Pan starosta informoval OZ a všechny přítomné o odeslání dopisu s prosbou o vyjádření k návrhu
řešení splaškové kanalizace v ul. Pod Kozincem a Smečenská na Povodí Vltavy. Dle vyjádření bude ve
věci dále jednáno.
p. Šára: Zkuste se odvolat proti Kladnu na Ministerstvo životního prostředí, protože mám takové signály, že
to tam běžně povolují, že by to šlo jako jednotná kanalizace z těchto problémových ulic, to jenom takto se
zaseklo Kladno. Protože třeba v Rynholci to takhle běžně fungovalo, když měli problémovou ulici, tak to
pustili do té splaškové.
p. starosta: Uvidíme s čím Povodí Vltavy přijde, podle toho budeme pokračovat dál.
• Bylo rozšířeno separační stání na křižovatce ul. Na Průhoně a Hlavní, za pomoci SDH Svinařov, vše bylo
zdarma, materiál dodala obec. Tímto SDH děkujeme.
• Byl zakoupen malotraktor VARI pro pomoc pracovníkům OÚ.
• Proběhla oprava laviček na fotbalovém hřišti a u prodejny Jednoty.
• Ochranná síť na dětském hřišti by měla být instalovaná do konce května.
• Prořez stromů v obci bude probíhat od 18.5.2015, trvání akce cca 1 měsíc.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:05 hod.
Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Thon Petr
ověřovatel

Dušková Miluše
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 13.5.2015
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2015/30

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2015/31

Program zasedání

3. 2015/32

Herní prvek na dětské hřiště

4. 2015/33

Jednání s Lesy ČR

5. 2015/34

Zajištění akce Staročeské Máje 2015 v obci Svinařov

6. 2015/35

Zamítnutí žádosti manž. Klovrzových o uhrazení materiálu za opravu chodníku před
čp. 156 v ul. Zahradní

II. Bere na vědomí
1. Stav finančních prostředků na účtu
2. Mm Kladna, odbor životního prostředí_vodoprávní úřad – kolaudační souhlas
Zapsala : J. Husnajová
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