Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 18.11. 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, Z. Šmausová
Nepřítomni (omluveni):
P. Batakov, M. Dušková
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (7. 10. 2015)
Finance obecního úřadu
Schválení rozpočtového provizoria
Úprava rozpočtu na rok 2015
Poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2016
Žádost manž. Rašpličkových o přidání bodu veřejného osvětlení
Žádost fy. Starý&Starý o prořez obecních stromů
Havarijní stav „rybníka na návsi“
Kontrola obecních studní
Advent, zajištění akce
Vyhodnocení roční práce a působnosti zastupitelů v OÚ
Žádost pí. Navrátilové o pronájem pozemku parc. č. 1162, v k.ú. Smečno
Žádost občanů o zavedení/přidání autobusové linky Svinařov - Smečno
Žádost p. Pružince o opravu vjezdu před č.p. 25 v obci Svinařov
Žádost SDH Svinařov o zakoupení plovoucího čerpadla
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, P. Thon, R. Horová
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: 0
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 167.116.82,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj
obce ve výši 3.869.424,08,- Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.036.541,81,- Kč. V tuto chvíli jsou
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všechny platby za předchozí měsíc uhrazeny. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné
zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí

5. Pan Mach seznámil OZ s přípravou rozpočtu obce na rok 2016. První s druhé čtení rozpočtu bude
připraveno na leden-únor 2016, schválení rozpočtu proběhne v únoru 2016. Obec bude do schválení
rozpočtu pracovat dle rozpočtového provizoria.
OZ schválilo rozpočtové provizorium
Hlasování 7:0 (návrh byl přijat)
Úkol: předložit rozpočet na rok 2016 podle plánu O: Mach T: 29.2.2016
6. Pan Mach informoval o přípravě na roční audit. Rozpočtové kapitoly a položky jsou nastaveny na stav
podle skutečného plnění a rozpočet je připraven na schválení úpravy pro rok 2015.
OZ schválilo úpravu rozpočtu na rok 2015
Hlasování 7:0 (návrh byl přijat)
18:05 – příchod pan Batakov
Přítomno je 8 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
7. OZ schválilo poplatky za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na rok 2016 bez navýšení
ceny, tj. ve stejné výši jako v roce 2015 v souladu s Přílohou č. 3 k Vyhlášce č. 2/2013 – Rozúčtování
nákladů obce Svinařov na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2015.
Poplatek – občané s trvalým pobytem budou hradit 600,- Kč / osobu
Poplatek za stavbu k individuální rekreaci činní 600,- Kč za objekt
Trvale hlášení v obci 5-74 let 600,- Kč osobu / rok
Děti do 4 let 50% sleva 300,- Kč osobu / rok
Důchodci nad 75 let % sleva 300,- Kč osobu / rok
Nemovitosti určené k rekreaci 600,- Kč / rok
Velkoobjemové sezónní kontejnery budou majiteli rekreačních objektů (zahrádkářské kolonie)
hrazeny samostatně.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
8. Manželé Rašpličkovi předložili OZ žádost o přidání bodu veřejného osvětlení, na úrovni příjezdové
cesty k jejich pozemku. Cesta je v těchto místech neosvětlena a i z tohoto důvodu dochází v těchto
místech ke krádežím a poškozování cizí věci. Pan starosta pověří pana Š. Mullera místním šetřením
ve věci možného přidání bodu VO.
OZ bere na vědomí
Úkol: pověření pana Mullera O: J. Pružinec T: neprodleně
9. Jednatel firmy Starý a Starý předložil OZ žádost o pokácení obecních stromů, které se nacházejí na
obecním pozemku parc. č. 494/43 v k.ú. Svinařov u Kladna bezprostředně sousedícím s areálem výše
zmiňované firmy. Jedná se o celkem 8 vzrostlých stromů, které svou stabilitou a celkově svým stavem
ohrožují bezpečnost osob v areálu firmy a její majetek. Firma Starý a Starý provede pořez stromů na
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vlastní náklady s tím, že jako kompenzaci žádá pořezané dřevo. OZ navrhuje o tomto úkonu uzavření
smlouvy, ve které bude specifikováno, co je předmětem a jaká kompenzace bude vynaložena.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
10. Pan starosta informoval OZ o řešení situace vyplývající z havarijního stavu „rybníka na návsi“.
Havarijní stav rybníka byl řešen již na předchozích schůzích OZ. Vzhledem k výše uvedenému bylo
v minulých dnech přistoupeno k havarijní opravě odtoku rybníka za hrází, tak aby byl zajištěn
bezpečný odtok z nádrže a nemohlo dojít k vylití rybníka a způsobení možných škod. Oprava byla
zadána firmě pana Karla Křečka, náklady na tuto opravu byly vyčísleny na 110 000,- bez DPH.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
11. Pan starosta informoval OZ o proběhlé kontrole obecních studní, kontrola byla provedena místním
SDH a byl z ní pořízen protokol spolu s doložením fotografií z každé studny. Vzhledem k tomu, že se
v každé studni nacházejí min. 3 nelegální přípojky, byli občané vyzváni v říjnovém čísle Zpravodaje,
aby se k těmto přípojkám přiznali. Do této doby se z cca 25 přípojek přihlásili pouze 3 majitelé.
Z tohoto důvodu, bude stanoven konečný termín, do kterého bude možné se k těmto přípojkám
přihlásit, s tím, že pokud tak neúčinní, budou přípojky odstraněny.
OZ bere na vědomí
12. Sl. Husnajová a pí. Horová informovali OZ o zajištění akce 3. Vánoční Jarmark, který se bude konat
dne 28. 11. 2015 od 14:00 do 17:30 hod, na návsi před OÚ. Akce se koná ve spolupráci s místními
SDH. Spolu s Jarmarkem bude rozsvícen Vánoční strom, zpívány koledy a proneseno sváteční slovo
starosty obce. Paní Horová přizvala k pomoci na akci všechny přítomné zastupitele.
OZ bere na vědomí
13. Pan starosta informoval OZ o předložení „vyhodnocení roční práce a působnosti zastupitelů v OÚ“.
V tuto chvíli obdržel pan starosta hodnocení od 5-ti zastupitelů (Mach, Horová, Dvořák, Husnajová,
Thon), zbývající zastupitelé byly vyzváni, aby hodnocení předložili do 25. 11. 2015. Vyhodnocení
práce bude panem starostou zpracováno a zveřejněno.
OZ bere na vědomí
14. Pí. Navrátilová předložila OZ žádost o pronájem pozemku parc. č. 1162 v k.ú. Smečno ve vlastnictví
Obce Svinařov. Dle katastru nemovitostí se jedná o ovocný sad o výměře 3407 m2, cena za pronájem
pozemku v obci je stanovena na 2Kč/m2/rok. Pronájem pozemku bude tedy za cenu 6814,- Kč/rok.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
15. Pan starosta předložil OZ žádost občanů o zavedení autobusové linky ve směru Svinařov – Smečno –
Slaný a to v pracovní dny v čase 6:40 hod. Toto posílení je žádáno z důvodu posunutí jedné z linek
MHD Kladno, které zapříčinilo, že není možné stihnout spoj do Slaného ve Smečně. Vzhledem k tomu,
že byla pro tento rok dočasně zavedena linka Svinařov – Smečno – Slaný v třech časech a to formou
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zkušebního provozu, bude po jeho vyhodnocení za uplynulý rok jednáno o přidání výše zmiňované
linky.
OZ bere na vědomí
16. Pan starosta předložil OZ žádost jako FO o opravu vjezdu před domem č.p. 25 v ul. Za Villou v obci
Svinařov. Pan Pružinec provede opravu vjezdu sám na své náklady, bez jakékoliv kompenzace Obcí
Svinařov.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
Zdržel se: Pružinec
17. Sbor místních hasičů předložil OZ žádost o zakoupení nového plovoucího čerpadla, předpokládaná
cena čerpadla je cca 22 000,- bez DPH. Stávající čerpadlo je vzhledem ke svému stáří a stavu
nevyhovující. Pan starosta navrhl zakoupení čerpadla.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
Pošta došlá:
• Osvědčení na pořez motorovou pilou a křovinořezem, (p. Elicar, p. Vožeh, p. Doxanský)
Pošta odeslaná:
• pí. Konopásková žádost o souhlas s oplocením
Info:
•

Pan starosta informoval o dovozu a usazení plechové garáže na OÚ, pro uskladnění techniky, a o
dovozu a usazení stavební buňky, která bude sloužit jako šatna pro místní AFK.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:30 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 18. 11. 2015
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2015/59

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2015/60

Program zasedání

3. 2015/61

Schválení rozpočtového provizoria

4. 2015/62

Úprava rozpočtu na rok 2015

5. 2015/63

Poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2016

6. 2015/64

Schválení žádosti o pořez stromů, firma Starý a Starý

7. 2015/65

Schválení nákladů na opravu havarijního stavu „rybníka na návsi“

8. 2015/66

Schválení žádosti pí. Navrátilové o pronájem pozemku parc. č. 1162 v k.ú.Smečno

9. 2015/67

Schválení žádosti p. Pružince o opravdu vjezdu před č.p. 25, ul. Za Villou, Svinařov

10. 2015/68

Schválení žádosti SDH o zakoupení plovoucího čerpadla

II. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finance obecního úřadu
Žádost manž. Rašpličkových o přidání bodu veřejného osvětlení
Kontrola obecních studní
Advent, zajištění akce
Vyhodnocení roční práce a působnosti zastupitelů v OÚ
Žádost občanů o zavedení/přidání autobusové linky Svinařov - Smečno

Zapsala : J. Husnajová
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