Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 10. 5. 2017 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, R. Horová, P. Batakov, M. Dvořák
Nepřítomni:
M. Dušková, Z. Šmausová (omluveni)
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (29. 3. 2017)
Finance obecního úřadu
Odsouhlasení výše příspěvku na opravu zdi – E. Lipert
Schválení způsobu pořizování Zprávy uplatňování Územního plánu Svinařov
Odsouhlasení rozpočtu po svěšení z úřední desky
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, M. Mach, P. Batakov
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 193.889,74 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce
ve výši 3,330.138,98 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3,524.028,72 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 žádosti pana E. Liperta o příspěvek na opravu zdi vedoucí podélně od
„hasičárny“ s rybníkem na návsi. Zeď je na hranici pozemku obce a pana Liperta. Pan starosta
navrhuje příspěvek ve výši 7.000,- Kč.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
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6. J. Husnajová informovala OZ o možnosti vyhotovení Zprávy o uplatňování ÚP Svinařov, která by měla
dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, být vyhotovena do 4 let od vydání
ÚP. Jako pořizovatele zprávy navrhuje Magistrát města Kladna, oddělení architektury, územního
plánování a rozvoje města, zpráva bude pořizována bezplatně.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
7. Pan starosta informoval OZ o sejmutí (svěšení) finální verze rozpočtu z úřední desky Obecního úřadu.
Ve stanoveném termínu nebyly k rozpočtu podány žádné námitky.
Hlasování 7:0 (Schváleno)

Pošta došlá:
•
Pošta odeslaná:
• ---Info:
•
•
•
•

Pan starosta děkuje panu Vožehovi a panu Snášelovi za opravu hřbitovní zdi.
Pan starosta děkuje SDH za uspořádání akce Pálení Čarodějnic, která se dle velké účasti velmi
povedla.
Pan starosta informoval o zajištění Staročeských Májů, které budou jako každý rok pořádány a
organizovány SDH a OÚ.
Pan starosta dále informoval o pořízení cedule na vstupní bránu hřbitova.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:05 hod.
Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Miroslav Mach
ověřovatel

Pavel Batakov
ověřovatel

Stránka 2 z 3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 10. 5. 2017
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2017/20

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2017/21

Program zasedání

3. 2017/22

Odsouhlasení výše příspěvku na opravu zdi

4. 2017/23

Zastupitelstvo obce Svinařov v souladu s § 6 odst. 6 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) schvaluje způsob pořizování Zprávy
o uplatňování územního plánu Svinařov a případných změn územního plánu z této zprávy
vyplývajících a to úřadem územního plánování a to postupem podle § 6 odst.1. písm.c)
stavebního zákona.

5. 2017/24

Odsouhlasení rozpočtu po svěšení z úřední desky Obecního úřadu Svinařov

II. Bere na vědomí
1. Finance obecního úřadu
Zapsala : J. Husnajová
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