Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 7. 10. 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, R. Horová, P. Thon, P. Batakov, Z. Šmausová, M. Dušková, M. Dvořák
Nepřítomni (omluveni): M. Mach
Přítomno je 8 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (16. 9. 2015)
Finance obecního úřadu
Cenová nabídka na projektovou dokumentaci na akci: „Dokončení splaškové kanalizace v ul.
Smečenská a Pod Kozincem v obci Svinařov“
6. Diskuze občanů
7. Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 9 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, P. Thon, R. Horová
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. 6 (2015/55) – Byl zakoupen a nainstalován modul KEO-4 Mzdy
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan starosta informoval OZ o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí na běžném účtu a v pokladně
ve výši 204.845.98,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj
obce ve výši 3.867.125,71,- Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.071.971,69,- Kč. Stále platí, že je
nastaven úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí
5. Pan starosta informoval o proběhlé schůzce s občany ul. Smečenská a Pod Kozincem, kteří budou
přímo dotčení plánovanou akcí „Dokončení splaškové kanalizace v ul. Smečenská a Pod Kozincem
v obci Svinařov“. V rámci schůzky a po dohodě s občany navrhl pan starosta svolat schůzku
s osloveným projektantem na místě stavby a konzultovat s ním problematická místa a využít
konkrétní místní znalosti dotčených občanů. Schůzka s projektantem se uskuteční 16. 10. 2015
v 16:00 na místě stavby. Pan starosta vyzval k účasti na výše zmíněné schůzce i přítomné zastupitele.
Stránka 1 z 6

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

V tuto chvíli předložená cenová nabídka bude předložena OZ až po uskutečnění schůzky a návrhu
řešení situace v místě.
OZ bere na vědomí
6. Diskuze občanů:
Pan Batakov: Já jsem se chtěl zeptat, tam nad tím „Kozincem“ to je ta prudká k Bagačovi?
Pan starosta: Ano.
Pan Batakov: A ta by nešla dát do potrubí a zbytek dát povrchově? Když tedy máte strach, že je tam
velký spád.
Pan starosta: Pro uložení potrubí jsme byli do doby, než jsme tady otevřeli plány a zjistili jsme jak moc
je to v těchto ulicích zasíťované. Kdybychom tam začali hrabat, narušili bychom plno sítí. Další strach
v této ulici „Pod Kozincem“ je že už jednou se tam sesunuly zdi, ve chvíli, kdy se do toho zasáhne,
začne se to trhat celé znova. Je to tam doopravdy problematické, uvidíme, co navrhne projektant.
Sám je pro uložení potrubí, ale z hlediska těch sítí to není možné.
Pan Batakov: Nemuselo by se to dávat tak hluboko, protože se nejezdí vlastně vedle těch schodů.
Pan starosta: No ale my musíme řešit celé ty ulice. Samozřejmě jsem říkal občanům, že tento prvotní
návrh není definitivní a kdokoliv může přijít s nějakým lepším řešením.
Pan Batakov: No tam je to tak úzké, že by bylo nejlepší pustit to po silnici, dát obrubníky.
Paní Kroupová: Jak je to s tou třicítkou u nás v Družstevní ulici.
Pan starosta: V obci je omezená rychlost, která platí pro celou obec.
Paní Kroupová: Proč je tedy ke hřišti dvacítka a u nás nemůže být, ta auta, která tam jezdí rychle
neskutečně práší. Dali jste tam třicítku, ale ta vůbec neplatí a teď už tam ani není.
Pan starosta: Platí, ale byla tam postavená jen na omezenou dobu, dali jsme tam třicítku, i když je
tady dáno třicet pro celou obec. Značka tam byla tenkrát umístěna z toho důvodu, že jste sem dali
petici, že tam jezdí rychle.
Paní Kroupová: A vrátíte tam tedy tu značku?
Pan starosta: Nevrátíme, řeknu ti to tak, že jsou tam naopak lidi, kterým to vadí, že tam ta značka
byla a bylo mi to vyčteno.
Pan Batakov: značka tam nemůže být, protože cedule na návsi znamená 30 pro celou zónu.
Pan starosta: Samostatnou značku do ulice umisťovat nebudeme, protože je jasně dáno pro celou
obec 30 km/h.
Pan starosta: Pane Křeček, chtěl bych se zeptat ohledně přípojek, které jste už začal.
Pan Křeček: Je požadavek 6 přípojek. Jsou hotové přípojky u pana Ouředníka, paní Horové, paní
Valtové. Teď prší, takže to chvíli necháme, aby to sedlo, což se stalo asi tak o 30 cm. Pak to zasypeme,
zabetonujeme a asfalt uděláme až pro všechny přípojky najednou.
Pan starosta: Ohledně klepání poklopu kanalizace v ul. Třebichovická, díval jste se tam?
Pan Křeček: Ano koukal a opravíme to.
Pan starosta: A rybník tady na návsi?
Pan Křeček: Byl jsem tam, mám domluvené už i nové potrubí DN 300 asi 30 m a techniku. Kolem toho
stavidla by se to vybagrovalo a i ty přepady co tam jsou, by se udělaly taky, protože jsou zarostlé.
Uděláme to tak, aby to odcházelo nejdřív přepady a potom když tak stavidlem.
Pan Majer: Já bych se zeptal, dostal jsem od Vás dopis ohledně té cesty a tam píšete, že připravujete
nějakou revitalizaci těch cest, jak je to výhledově?
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Pan starosta: Dělá se projekt, který jsme odsouhlasili na minulém zastupitelstvu. Budou to tři
projekty náves, ul. Rudé Armády a kolem rybníka až ul. Za Křenovkou.
Pan Majer: Vy jste mi tam napsali, že by to šlo odkopat, že je to letitý problém, od té doby co se tam
kopala ta kanalizace, tam navezli toho štěrku až moc.
Pan starosta: A jak to že sis vzpomněl až teď?
Pan Majer: Měl jsem tam stavitele, protože chce dělat celý plot nový a ten mi řekl, že pokud se tohle
neodstraní, že se tam ta vlhkost bude dostávat dál. Měli by to tam dělat, než začnete chodníky, já
budu dělat nový plot. To, že by stačilo to odkopat, to bych klidně udělal sám, ale když si tam někdo
zlomí nohu, neřeší to jen to, ale chce to odstranit celou tu vrstvu.
Pan starosta: Pokud to uděláme jen při straně plotu, bude se tam stahovat voda, to bychom museli
udělat v celé šíři té cesty.
Pan Majer: Teď je to ale minimálně 15 cm nad tou izolací, ten plot vůbec není v dobrém stavu, ale
tímhle se to dorazí úplně. Já bych to tedy v nějaké dohledné době nechal udělat.
Pan starosta: Až dorazí projekt, předmětem je i tahle cesta kolem Vás, samozřejmě se začneme
domlouvat na postupu prací, tak tě prosím, abys ještě vydržel, ale pokud to potřebuješ hned,
uděláme to.
Pan Majer: Tam kdysi navezli haldu štěrku, ale nikdo jí nerozhrnul, z 90 ti % to lidi ušlapali.
Pan starosta: A jak dlouho to tam takhle je? Kdy se tam dělala kanalizace? Před 5 ti – 10 ti lety?
Počkej ještě půl roku.
Pan Majer: Dobře.
Pan starosta: Ten kdo tam bude dělat tu cestu, by se s tebou měl domluvit a podle toho tam udělat
třeba izolaci toho plotu.
Pan Majer: Takže předpoklad je příští rok? Já se musím přizpůsobit, protože minimálně polovinu té
podezdívky chci dělat novou, takže tam budu bagrovat, tak abychom to nějak skloubili.
Pan starosta: Tam nebude ale betonový chodník.
Sl. Husnajová: Tam budou přírodní tzv. mlátové cesty, tam nebude chodník, jako zámková dlažba.
Paní Kroupová: Já mám ještě jeden dotaz, ke stočnému. Jak to bude pokračovat? Výše poplatku?
Pan starosta: Poplatek za stočné je vypočítaný svazkem a tyhle otázky je potřeba směřovat do svazku,
centrum na stočné je v Třebichovicích, proto by Vám v Třebichovicích měli vše o poplatcích a stočném
říct.
Pan Majer: Na jedné z minulých schůzích bylo řečeno, že když se připojí i ty problémové části, tedy
další lidi, že se to stočné poníží o určitou částku, jak to tedy vypadá s tím ponížením?
Pan starosta: Stočné se propočítává jednou za rok, takže teprve někdy v prosinci nebo v lednu
budeme vědět, jak to vyšlo. K těm přípojkám je všechno perfektní, byli jsme rádi, že se nám to
povedlo, ale vzhledem k tomu, že je tam přes 40 domů, tak přihlásit se jich přišlo zatím deset. Ale
přitom mi Třebichovice hlásí, že to tam teče plným proudem, takže občané tam připojeni jsou, ale
tady to nenahlásili. Zřejmě znovu požádáme o kamerové zkoušky, ale tentokrát už to nebude
s upozorněním, ale rovnou to postoupíme na životní prostředí.
Pan Majer: Já vím, že má obec omezené pravomoci, ale i tak si myslím, že ten postup je ležérní.
Protože to, že to tam teče, dle toho se to spočítá, ale doplácejí na to poctivý lidi, kteří to platí. To je
hrozně dlouho.
Pan starosta: To není pravda, protože na minulém zastupitelstvu jsme projednávali, že obešleme lidi,
aby nahlásili, že jsou připojení, bylo to i ve zpravodaji a ten kdo nepřijde, pak mu bude automaticky
zaslána faktura na poslední kvartál tohoto roku.
Paní Kroupová: A co třeba ti, co tady bydlí na černo a neplatí tady. Nebo tady platí všichni?
Pan starosta: Ti co neplatí, tak je proti nim vedena svazkem exekuce jako na neplatiče.
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Pan Majer: Mohou být neplatiči, zveřejněni ve zpravodaji?
Pan starosta: Ne.
Sl. Husnajová: To možné není, je to dáno ochranou osobních údajů.
Pan Vožeh: Co se změnilo od minule, kdy jsem měl dotaz ohledně domu v ul. Pod Kozincem, kde je
přihlášená jedna rodina, ale ve skutečnosti tam je tak 15-20 lidí?
Pan starosta: V ul. Pod Kozincem je nahlášena jedna paní, majitelem domu je pan Oláh, ptal jsem se
sousedů a ti mi řekli, že to byla jen návštěva a v tuto chvíli tam prý nikdo není. V každém případě to
není povolené jako ubytovna, ale jako rodinný dům, takže pokud tam bude nějaký hluk a nepořádek,
tak je to na zavolání na Policii ČR. Můžeme vyzvat pana Oláha, aby nám vysvětlil, proč je tam tolik lidí
a jak to vidí dál.
Pan Majer: Já bych se ještě zeptal, v posledním zpravodaji bylo, že se Vám nelíbí, když děti jezdí na
kole po hřišti. Je fakt, že si myslím, že dětské hřiště k tomu patří, a jestli by tedy nešlo udělat s tím
trávníkem okolo? Protože to se malému dítěti bude těžko vymlouvat, aby tam nejezdilo, hrozně
špatně se jim to vysvětluje. Tam jsou drny a výmoly, na kterých se nerozjede, udělat tam tedy nějakou
plochu třeba z kostek, na které by mohli jezdit.
Pan starosta: Trávník na dětském hřišti musíme upravit, ale k tomu řeknu jen to, že na tomto hřišti na
kole jezdit nelze, protože už jen to, jak dítě položí kolo tím stylem, že ho pustí a nadělají tam díry,
tenhle trávník je umělý a není to asfalt, aby se to jen poškrábalo, ale udělá se tam díra, i z tohoto
důvodu na to hřiště prostě nemůžou.
Pan Majer: To chápu, ale jestli by bylo možné udělat kolem hřiště nějakou plochu, alespoň pro ty
malé děti aby tam mohli jezdit.
Pan starosta: Trávník samozřejmě porovnáme, ale nebudeme přece dláždit plochu kolem hřiště.
Pan Majer: No já jsem ještě neviděl hřiště, na které se nesmí na kolech, možná že je to rarita, já vím,
že to nebylo nic levného, ale není to podle mě zrovna nejschůdnější.
Pan starosta: Já znám třeba hřiště takové jako máme my, ale asfaltové a ani tam nesmějí děti na
kolech.
Pan Vožeh: Ale vždyť je to všude, pokud je někde takové hřiště jako máme my, tak se tam na kolech
nesmí.
Pan Dvořák: Na Kladně taky nesmějí, nikde to není dovolené.
Pan Batakov: Musela by se jim udělat nějaká zpevněná plocha.
Pan starosta: Když tam udělám nějakou cestu, tak jak dlouho tam dítě bude jezdit dokola? Upravíme
to tam kolem.
Pan Majer: Síť za bránou, máte nějaký svůj názor na to, jestli je to tam udělané vhodně, protože i přes
síť nám tam létají ty míče dál. Takže jestli se to osvědčilo, tak jak je to udělané?
Pan starosta: O tom, že létají míče na zahrady dál, slyším teď za tu dobu prvně. Sítě byly takto
vyprojektované, byly takto dané, ale rozumím tomu, že pokud budu chtít síť překopnout, tak jí
překopnu, překopnu i vyšší.
Pan Vožeh: A kolik teď vlétne těch míčů na zahradu?
Pan Majer: Mě moc ne, sousedovi, ale mnohem častěji. Mě tam spadne, třeba každý desátý. Ale mě
se zdá, jestli je ta síť využitá, když je od země, kde by tomu zabránil ten plot, jestli neměla být třeba o
malinko větší?
Pan starosta: Jak říkám, slyším to poprvé.
Pan Batakov: Nejhorší je, že oni to prostě kopu do výšky.
Pan starosta: Tak když už to překopnou, tak aby ty děti šly a slušně požádaly.
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Pan Majer: Tak to oni i jdou, ale on třeba nikdo není doma, a do večera mají ty míče prokousané.
Pan Vožeh: Tak oni by ty děti slušně požádaly, ale když ten Váš soused vyjde, když tam máme turnaj a
začne nám tam všem sprostě nadávat s tím, že pokud mu tam padne ještě míč, tak ho okamžitě
propíchne, tak je to i pro ty děti těžké.
Pan Majer: Jemu to taky ale vadí, že mu to tam padá.
Pan Vožeh: Ano, tak má ale přijít a říct to normálně a ne tam přijít a sprostě na nás řvát.
Paní Dušková: Mě se třeba nelíbí, jak parkují tady před Pilařovic po obou stranách, protože my sami
jsme jeli, proti nám jel autobus a my jsme museli zacouvat až ke Kociánovům.
Pan Dvořák: Pokud budou stát proti sobě, ale zbyde mezi nimi jízdní pruh v šíři 3,5 m, tak se tím
nebudou zabývat ani policisté a je to v pořádku. Ten, na jehož straně je překážka musí prostě počkat.

Pošta došlá:
• Cenová nabídka na projektovou dokumentaci na akci: „Dokončení splaškové kanalizace v ul.
Smečenská a Pod Kozincem v obci Svinařov“
Pošta odeslaná: 0

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:58 hod.
Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Petr Thon
ověřovatel

Romana Horová
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 7. 10. 2015
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2015/57

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2015/58

Program zasedání

II. Bere na vědomí
1. Finance obecního úřadu
2. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci na akci: „Dokončení splaškové kanalizace v ul.
Smečenská a Pod Kozincem v obci Svinařov“

Zapsala : J. Husnajová
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