Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov
konaného dne 04. 10. 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, R. Horová, P. Batakov, M. Dvořák, M. Dušková,
Omluveni: Z.Šmausová P. Thon,
Přítomno je 7 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

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

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (13. 9. 2017)
Finance obecního úřadu
Žádost o zřízení věcného břemene - ČEZ p. Hroník
Kolaudace ukončených stavebních prací
Rozšíření zadání projektové dokumentace o ul. Hornickou
Diskuze občanů
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. Dušková, 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 377.851,33 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce
ve výši 1.897.483,98 Kč. Celkem obec disponuje částkou 2.275.335,31 Kč. V tuto chvíli jsou všechny
platby za uplynulý měsíc uhrazeny. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit
prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí
5. Pan L. Hroník v zastoupení ČEZ Distribuce, a.s. předložila OZ žádost o zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 1139/9 v k.ú. Svinařov u Kladna z důvodu umístění nového elektrického sloupu.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
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6. Pan starosta informoval OZ o probíhajícím kolaudačním řízení na ukončené stavební práce, tedy na
akce: Náves, mlatové cesty a chodníky v ul. Rudé Armády. Kolaudace na všechny tři akce byla udělena
bez výhrad.
OZ bere na vědomí
7. Pan starosta informoval OZ o možnosti rozšíření projektové dokumentace z ulice Družstevní i na ulici
Hornickou. Projekt ul. Hornická by byl připraven a dle peněz dále realizován.
Hlasování 7:0 (Schváleno)
Z. Šmausová - příchod 18:17 hod
Diskuze občanů:
8. J. Kroupová: A to se budou dělat obě ulice najednou Hornická i Družstevní? Ptám se pak kvůli
možnosti parkování?
pan starosta: Samozřejmě uvidíme podle financí, které dáme dohromady a ohledně parkování, jsou
tam okolní ulice. Bohužel se to bude muset chvíli vydržet, ale parkovacích míst je tady myslím dost.
paní Jelínková: Já bych se zeptala na tu cestu kolem nás k těm pozemkům za námi?
pan starosta: Nedávno jsme na stejnou otázku odepisovali panu Kvasničkovi, který posílal na OU
dotaz. Pořád se tam jedná o ten potok, který by se musel v první řadě zpevnit. My jako obec tam
cestu dělat nemůžeme, protože tady jsou jiné důležitější akce, ale pokud se stavebníci dohodnou na
zainvestování, tak my jim v tom rozhodně bránit nebudeme.
Pošta došlá:
• Dotace Středočeský kraj
Pošta odeslaná:
Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:20 hod.
Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Miluše Dušková
ověřovatel

Pavel Batakov
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 04. 10. 2017
Obecní zastupitelstvo
I.

II.

Schvaluje
1. 2017/43

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2017/44

Program zasedání

3. 2017/45

Žádost o zřízení věcného břemene - ČEZ p.Hroník

4. 2017/46

Rozšíření zadání projektové dokumentace o ul. Hornickou

Bere na vědomí
1. Finance obecního úřadu
2. Kolaudace ukončených stavebních prací

Zapsala : J. Husnajová
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