
  

Zápis z     veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 11.5.2016 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, M. Dvořák, R. Horová, P. Batakov
Nepřítomni:
M. Dušková, Z. Šmausová (omluveny)
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:

1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva 
2. Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (20. 4. 2016)
4. Finance obecního úřadu
5. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2016
6. Výsledek auditu hospodaření
7. Žádost o pronájem pozemku parc. č. 498/20, pí. Machačková
8. Diskuze občanů
9. 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 274.817,20,- Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj
obce ve výši 4.832.940,86,- Kč. Celkem obec disponuje částkou 5.107.758,06,- 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  Mach  seznámil  OZ  s návrhem  rozpočtového  opatření  č.1/2016.  Opatření  bylo  navrženo  po
kontrole  rozpočtu,  kdy  bylo  zjištěno,  že  v kapitole Neinvestiční  příjmové  transfery  ze  státního

rozpočtu je uvedena částka 125.904,- Kč a měla by tam být částka 125.900,- Kč. Zatímco v kapitole

Daň  z nemovitosti,  máme částku  313.896,-  Kč  a  máme  tam  mít  částku  313.900,- Kč.  Pan Mach
navrhuje, aby v rámci rozpočtového opatření č. 1/2016 byla z neinvestičních příjmových transferů ze
státního rozpočtu do daně z nemovitosti přesunuta částka 4 ,- Kč. 
Hlasování 7:0 (Schváleno)
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6. Pan starosta informoval OZ a všechny přítomné o výsledku auditu hospodaření Obce Svinařov. 
Hospodaření obce bylo shledáno bez chyb.
OZ bere na vědomí

7. Paní Machačková předložila OZ žádost o pronájem pozemku parc. č. 498/20 a 498/22 v k.ú. Svinařov,

pozemky by byly využívány jako pastvina pro koně. Vzhledem k tomu, že musí být zajištěn přístup

zemědělců na pole pod ohradou navrhuje pan starosta prozatím pronájem pouze pozemku parc. č.

498/20 s tím, že i přes tento pozemek bude muset být umožněn vstup na okolní pozemky. Pozemek

bude prozatím pronajat na 1 rok za cenu 2,- Kč/m2.

18:18 hod – příchod pí Dušková

Hlasování 8:0 (Schváleno)

8. Diskuze občanů: 
paní Rosenbaumová: Jak to myslíte s tím krásným prostorem před památníkem, děti tady zase hrají
fotbal, napište prosím upozornění do zpravodaje.
paní Horová: Dobře dáme to do Zpravodaje.
pan Mach: Neustále probíhá boj mezi skupinou A a skupinou B v přehrazování potoka pod lesem.
sl. Husnajová: To je boj jednoho člověka proti ostatním, kteří chtějí, aby byl přítok do „Lébráku“.
pan Mach: Ano to všichni víme.
pan starosta: Tato věc je z naší strany řešena.
Pan Mach:  Mám ještě jednu otázku k potoku,  lesáci  tam udělali  cestu,  přitom větve naházeli  do
potoka v místě, kde byl přechod z louky do lesa. Bylo by možné, aby to naši chlapi uklidili a odvezli to
pryč?
pan starosta: Ano, pošlu je tam.
paní Horová: Pokud jste byli na Čarodějnicích, tak jste si jistě všimli,  že v hromadě na spálení byl
schovaný nábytek, okna a zbytky z pneumatik. Dále nám firmy na údržbu zeleně vhazují odpad do
nádoby na bioodpad, čímž zaplňují kontejner, který pak platí obec. Sama jsem tam viděla auto, volala
jsem do té firmy, kde se k tomu samozřejmě nepřiznali.
pan starosta: Pokud někoho uvidíte, je důležité mít alespoň SPZ. U toho Lébráku pan Husnaj spolu
s panem Dragounem uklidili to místo spáleniště a urovnali ho pro další rok.

Pošta došlá: 

• ----

Pošta odeslaná:  

• ----

Info: 
Pan starosta  informoval  o  opravě  sekačky  a  úpravě vozíku  přiděláním  bočnic,  vše  bude  hrazeno
z provozních prostředků.
Pan starosta požádal paní R. Horovou, jako předsedkyní kulturní komise a paní I. Furstovou o vedení a
zajištění akce Vítání občánků.
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Pan Mach informoval o průběhu připravované dotace na Úpravu vnitřního parteru obce a přilehlých
parků. Dotace by měla být nově vypsána v období květen – srpen 2016. Vše je sledováno. 
Pan starosta poděkoval za uspořádání akce Páleni Čarodějnic, SDH a všem zúčastněným zastupitelům.
Dále poděkoval za akci vyhlášení výsledků Svinařovské palety.
Pan starosta informoval OZ o projektu rekonstrukce chodníků v ul. Rudé Armády, projekt je v tuto
chvíli před dokončením, čeká se na poslední vyjádření. Bude připravováno zadání pro výběrové řízení,
které bude zahájeno po získání stavebního povolení. Byli vyzvání ostatní zastupitelé, aby do příště
předložili návrhy na realizační firmy.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:05 hod.

Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:  

Pružinec Jaroslav  dne:                         ……………………………………..

Ověřovatel

Petr Thon   dne:                          ……………………………………..

ověřovatel

Romana Horová dne:                           …………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ

ze zasedání OZ dne 11. 5. 2016

Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

1. 2016/19 Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2016/20 Program zasedání

3. 2016/21 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2016

4. 2016/22 Pronájem pozemku parc. č. 498/20 v k.ú. Svinařov u Kladna, pí. Machačková

II. Bere na vědomí

1. Finance obecního úřadu

Zapsala :  J. Husnajová
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