Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 31. 01. 2018 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, P. Batakov, Z. Šmausová, P. Thon, R. Horová
Omluveni: M. Dušková, M. Dvořák, M. Mach
Přítomno je 6 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 (10. 1. 2018)
Finance obecního úřadu
Plán obnovy a rozvoje obce na roky 2015-2018 - návrhy zastupitelů
Česká asociace odpadového hospodářství „ČAOH“ – seznámení s rizikem nákladů za odpad
Žádost o umístění nového stánku (stavební buňky) na pozemku parc. č. 327/1 - p. Křeček
Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, P. Batakov, Z. Šmausová
Hlasování 6:0 (Schváleno)
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 6:0 (Schváleno)
3. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva: 0
4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan starosta informoval OZ o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí na běžném účtu a v pokladně
ve výši 168.056,77 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce
ve výši 3.818.579,99 Kč. Celkem obec disponuje částkou 3.986.636,76 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 seznámil OZ s úpravou Plánu obnovy a rozvoje obce na roky 2015-2018, do kterého
zapracoval návrhy zaslané od jednotlivých zastupitelů. Plán obnovy bude vyvěšen na internetových
stránkách obce.
OZ bere na vědomí
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6. Pan starosta seznámil OZ s metodikou ČAOH, dle které je nutné v obci zajišťovat a dodržovat ze strany
občanů obce řádné třídění odpadů (sklo, plast, tetrapak, papír).
OZ bere na vědomí
7. Pan Křeček předložil OZ žádost na umístění nového stánku, vedle již stávajícího zmrzlinového, na
pozemku parc. č. 327/1 v k.ú. Svinařov u Kladna. Stánek by měl sloužit jako možná klubovna. Pan
starosta probere možnosti s panem Křečkem a s výsledkem seznámí OZ na příštím jednání
zastupitelstva.
OZ bere na vědomí

Pošta došlá:
• ČAOH
• Žádost na umístění nového stánku - p. Křeček
Pošta odeslaná:

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:32 hod.
Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Pavel Batakov
ověřovatel

Zlata Šmausová
ověřovatel

Stránka 2 z 3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 31. 1. 2018
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2018/06

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2018/07

Program zasedání

II. Bere na vědomí
1. Plán obnovy a rozvoje obce na roky 2015-2018 - návrhy zastupitelů
2. Česká asociace odpadového hospodářství „ČAOH“ – seznámení s rizikem nákladů za odpad
3. Žádost o umístění nového stánku (stavební buňky) na pozemku parc. č. 327/1 - p. Křeček

Zapsala : J. Husnajová
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