Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 21. 6. 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, M. Dušková
Omluveni: Z. Šmausová
Přítomno je 8 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (31. 5. 2017)
Finance obecního úřadu
Účetní uzávěrka roku 2016 – audit za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016
Žádost o dotaci z programu Krajského úřadu „Obnova venkova“
Žádost o pozvání na OZ p. Hanuše – odprodej pozemku
Navýšení mzdy zaměstnanců OÚ
Nový kolotoč na dětské hřiště
Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, M. Mach, M. Dušková
Hlasování 8:0 (Schváleno)
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 8:0 (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 139.117,92 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce
ve výši 3.450.696,42 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.589.814,34 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 výsledku hospodaření obce Svinařov za rok 2016. OZ obce Svinařov
projednalo a schválilo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2016 a to bez výhrad.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
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6. OZ obce Svinařov schvaluje dle ustanovení §84 odst. 2 písm b.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
účetní uzávěrku za rok 2016 včetně výsledku hospodaření za rok 2016 (protokol viz příloha) bez
výhrad.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
7. Pan Mach informoval OZ o podání žádosti na dotaci vypsanou Krajským úřadem s názvem „Obnova
venkova“. V tuto chvíli jsou připravovány veškeré podklady, tak aby mohla být žádost o dotaci podána
v termínu max. do 30. 6. 2017. Předpokládaná výše poskytnuté dotace, by v případě schválení KÚ
měla být ve výši 722 000,- Kč (tedy 1000,- na občana obce s trvalým pobytem).
Hlasování 8:0 (Schváleno)
8. Pan Hanuš předložil k rukám pana starosty žádost ohledně pozvání na OZ, a to z důvodu odprodeje
pozemku v zahrádkářské oblasti. Pozemek je v majetku obce a je o celkové výměře 882 m2. Jelikož
pan Hanuš vlastní pozemek s tímto sousedící a tento má v pronájmu, požádal obec o jeho odprodej.
Obec Svinařov však nemá v plánu odprodávat obecní pozemky a proto po odsouhlasení OZ tuto
žádost o odprodej i pozvání na OZ zamítla.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
9. Pan starosta navrhl zvýšení platu zaměstnanců obecního úřadu, tedy pana Elicara, Dvořáka a pana
Moravce a to tak, že by jim byla navýšena mzda ze současných 70,-/hod na 85,-/hod.
Hlasování 8:0 (Schváleno)
10. Pan starosta navrhl zakoupení nového kolotoče na dětské hřiště, stávající kolotoč je v nevyhovujícím
stavu a jeho konstrukce se jeví jako nebezpečná. Pan starosta navrhuje zakoupení nového kovového
kolotoče na sezení, který odpovídá platným normám a předpisům, cena kolotoče je cca 29 390,- Kč
bez DPH. Nákup kolotoče bude financován z Plánu obnovy a rozvoje obce Svinařov
Hlasování 8:0 (Schváleno)
Pošta došlá:
•
Pošta odeslaná:
• ---Info:
•
•

Pan starosta informoval o pokračování prací na akci „Náves“
Pan starosta poděkoval SDH, sponzorům a zúčastněným pomocníkům za pořádání akce Dětský
indiánský den
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Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:05 hod.
Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Miroslav Mach
ověřovatel

Miluše Dušková
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 21. 6. 2017
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2017/29

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2017/30

Program zasedání

3. 2017/31

Účetní uzávěrka roku 2016 – audit za rok 2016

4. 2017/32

Závěrečný účet za rok 2016

5. 2017/33

Žádost o dotaci z programu KÚ „Obnova venkova“

6. 2017/34

Žádost o pozvání na OZ p. Hanuše – odprodej pozemku

7. 2017/35

Navýšení mzdy zaměstnanců OÚ

8. 2017/36

Nový kolotoč na dětské hřiště

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