Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 6. 12. 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, R. Horová, M. Mach, Z. Šmausová, M. Dvořák
Omluveni: P. Thon, M. Dušková, J. Husnajová, P. Batakov
Přítomno je 5 členů obecního zastupitelstva – zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1. Uvítání členů zastupitelstva
2.
3.
4.
5.
6.

Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola usnesení
Finance OU – info p. Mach – stav prostředků
Odsouhlasení rozpočtu na rok 2018
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kladnem a obcí Svinařov ohledně
projednávání přestupků

7. Vyjádření odboru dopravy a služeb St.m. Kladno k dopravní situaci na návsi
8. diskuze občanů
9. Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byl určen M. Mach
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, M. Dvořák, 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 Mach informoval OZ o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí na běžném účtu a v pokladně
ve výši 72.636,63 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce
ve výši 2.298.189,61 Kč. Celkem obec disponuje částkou 2.370.826,24 Kč. V tuto chvíli jsou všechny
platby za první polovinu měsíce uhrazeny. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné
zajistit prostředky na realizaci Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí
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5. Pan Mach informoval OZ, že k schválenému Návrhu rozpočtu obce Svinařov na rok 2018 nebyly
vzneseny žádné připomínky a navrhl, aby zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok
2018 tak, jak byl schválen v Návrhu.
Hlasování 6:0 (Schváleno)
6. Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem na změnu, resp. prodloužení, veřejnoprávní smlouvy se
Statutárním m. Kladnem a obcí Svinařov na řešení přestupků a navrhl tuto změnu schválit.
OZ schválilo smlouvu na řešení přestupků v obci Svinařov
Hlasování 6:0 (Schváleno)
7. Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem vyjádření odboru dopravy a služeb St.m. Kladno
k dopravní situaci na návsi. Podle vyjádření odpovídá stávající situace zák. 361/2000 Sb. A není nutný
zásah do dopravního řešení.
8. Diskuse občanů - 0

Pošta došlá:
• Změna veřejnoprávní smlouvy na řešení přestupků St.m. Kladno
• Vyjádření odboru dopravy a služeb St.m. Kladno k dopravní situaci na návsi.
• Elektro Škach – Žádost o vyjádření ke zřízení nového přípojného místa na parc. 471/1. Zastupitelstvo
obce nemá proti tomu námitky.
Hlasování 5:0 (Schváleno)
18:19 příchod M. Dušková

Pošta odeslaná:
•

Info:
•

•
•

Pan starosta informoval o informaci od p. Duška, že lze koupit vybavenou Multikáru za 140.000,- Kč.
Zastupitelé se v diskusi shodli, že obec má dvě funkční a vybavené Terra a další podobnou techniku
nebude obec zatím kupovat.
Hlasování 6:0 (Schváleno)
Pan starosta poděkoval SDH, prodejcům, pěveckému sboru Gaudium a panu zvukaři za přípravu a
organizaci Adventního jarmarku
Pan Mach informoval o tom, e na webových stránkách jsou vyvěšeny termíny OZ na rok 2018
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Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:52 hod.
Zapsal/a M. Mach

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Milan Dvořák
ověřovatel

Zlata Šmausová
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 6. 12. 2017
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2017/58

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2017/59

Program zasedání

3. 2017/60

Rozpočet na rok 2018

4. 2017/61

Veřejnoprávní smlouva o řešení přestupků s St.m. Kladno

5. 2017/62

Vyjádření „bez námitek“ ke zřízení nového přípojného místa parc. 471/1

II. Bere na vědomí
1. Finance obecního úřadu

Zapsal/a : M. Mach
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