Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov
konaného dne 16.3.2016 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, Z. Šmausová, P. Batakov
Nepřítomni:
M. Dušková, R. Horová, M Dvořák (omluveni)
Přítomno je 6 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (17.2. 2016)
Finance obecního úřadu
Diskuze občanů
Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, P. Thon, P. Batakov
Hlasování 6:0 (Schváleno)

2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 6:0 (Schváleno)

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0
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 ve výši
92.045,71,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce ve výši
4.428.805,02,- Kč. Celkem obec disponuje částkou 4.520.850,73,- Kč. V tuto chvíli jsou 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
Pan Mach dále informoval OZ a všechny přítomné o současných dotačních titulech. První z dotačních
titulů je nastaven na rekonstrukci chodníků a bezpečnost v obci, bohužel jednou z podmínek je denní
průjezd alespoň 500 aut obcí, obec Svinařov není v systému započítávání, odhad úřadu je 200-300 aut
max. za den. Dále bude otevřena dotace na vnitřní komunikace a silnice a to pro rok 2017, dotace
bude vypsána do výše max. 50%, budeme čekat na vypsání této dotace a její konkrétní zadání. Jedna
z dotací je vypsána pro SDH na rekonstrukci hasičské zbrojnice a nákup nového hasičského auta,
vypsání v roce 2017 do výše 50% v obou případech. Poslední z dotací je na úpravy vnitřního parteru
obce a přilehlé parky, do které se v tuto chvíli můžeme vejít, vypsání v průběhu února 2017, podání
v průběhu prázdnin, do výše 80%, zatím bez dalších omezení. Na tuto dotaci pokud bude vypsána tak
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jak je v tuto chvíli avizovaná, máme připraven projekt na rekonstrukci chodníků a úpravu kolem
rybníka.
18:17 – příchod paní Dušková
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Pan Mach dále informoval OZ a všechny přítomné o jednání s E.ONem (dodavatelem elektřiny) o
možné slevě v současných tarifech dodávaných firmou ČEZ. Tedy k 31. 3. 2016 by dle nové smlouvy
cena el. v následujících 24 měsících nestoupala směrem nahoru, a pokud půjde cena směrem dolů,
bude to tak i u této smlouvy, tímto způsobem ušetříme 1530,- Kč/ za rok, plus určitá procenta. Pan
Mach navrhl přechod obce od ČEZu k firmě E. ON.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
Info: Pan starosta poděkoval panu Šmejkalovi za jeho práci, jako pracovníka OÚ a informoval tak o
ukončení jeho pracovního poměru, zdravotní důvody. Od 1. 3. 2016 byla naše trojice pracovníků
nově doplněna panem Moravcem, obec je dále řádně udržována a začíná jarní úklid.

5. Diskuze:
p. Vožeh: Chtěl bych se zeptat, zda jste zařizovali přípojku elektřiny na dětské hřiště? Aby v případě
akcí nemusely být celý den zapnuté lampy,
p. starosta: Zatím jsem tam nevolal, ale zařídím to, zavolám do ČEZu a zjistím, co k tomu bude
potřeba, antoníček byste jistě jako hasiči vyzdili sami?
p. Vožeh: Ano to nebude problém, jen by to chtělo rychle, abychom to stihli do Májů.
Pošta došlá:
• Sdělení o založení ZO ČSŽ Svinařov – ČSŽ okresní organizace Kladno – Vrapice (pí. Steinbrecherová)
Pošta odeslaná:
• p. Procházka – Upozornění na nedostatečné zabezpečení studny
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:25 hod.
Zapsala J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

Ověřovatel

Petr Thon
ověřovatel

P. Batakov

dne:

…………………………………….

ověřovatel
Stránka 2 z 3

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 16. 3. 2016
Obecní zastupitelstvo
I.

Schvaluje

1. 2016/12

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2016/13

Program zasedání

3. 2016/14

Změnu dodavatele elektřiny, z firmy ČEZ na firmu E.O.N.

II.

Bere na vědomí

1. Finance obecního úřadu

Zapsala : J. Husnajová
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