Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov
konaného dne 30.3.2016 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, R. Horová, P. Thon, Z. Šmausová
Nepřítomni:
M. Dušková, M. Mach, P. Batakov, M. Dvořák (omluveni)
Přítomno je 5 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 (16.3.2016)
Finance obecního úřadu
Výpověď nájemní smlouvy pozemku p.č. 498/23 – p. Kulhánek
Uzavření nové nájemní smlouvy pozemek p.č. 498/23 - pí. Macháčková

1.

Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, R. Horová, Z. Šmausová
Hlasování 5:0 (Schváleno)

2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 5:0 (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
377.968,46 Kč, v pokladně 48.000,- 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 4.854.773,48 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
5. Pan starosta informoval OZ o výpovědi nájemní smlouvy z pozemku parc. č. 498/23 v k.ú. Svinařov u
Kladna, jehož nájemníkem byl pan Kulhánek. Smlouva byla ukončena k 31. 3. 2016, nájemné bylo
uhrazeno dle smlouvy.
Hlasování 5:0 (Schváleno)
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6.

Pan starosta zároveň informoval OZ o uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 498/23 v
k.ú. Svinařov u Kladna a to mezi Obcí Svinařov a paní Macháčkovou, smlouva bude uzavřena k 1. 4.
2016. Výše nájmu zůstává shodná s předchozím nájemníkem.
Hlasování 5:0 (Schváleno)

Pošta došlá:

•
Pošta odeslaná:
•
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:25 hod.
Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Horová Romana
ověřovatel

Šmausová Zlata
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 30. 3. 2016
Obecní zastupitelstvo
I.

Schvaluje

1. 2016/15

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2016/16

Program zasedání

3. 2016/17

Výpověď nájemní smlouvy pozemku p.č. 498/23 – p. Kulhánek.

4. 2016/18

Uzavření nové nájemní smlouvy pozemek p.č. 498/23 – pí. Macháčková

II.

Bere na vědomí

1. Finance obecního úřadu

Zapsala : J. Husnajová
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