Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 29. 08. 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, M. Dvořák, M. Mach, P. Thon
Omluveni: Z. Šmausová, M. Dušková, P. Batakov, R. Horová
Přítomno je 5 členů obecního zastupitelstva - zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení – uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
Zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva (06. 06. 2018)
Finance obecního úřadu
Nákup auta SDH - výměna finančních prostředků
Volby do zastupitelstev obcí 2018
ElektroŠkach - věcné břemeno pro pozemek p.č. 205/3, 186/13186/14 v k.ú. Svinařov u Kladna
Změna ÚP Svinařov - návrh na výběr projektanta
Zahájení stavebních prací ul. Družstevní a Hornická
Dohoda o ukončení nájemního vztahu- pozemek p.č. 1159 k.ú. Smečno
Smlouva o nájmu pozemku - pozemek p.č. 1159 k.ú. Smečno
Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, M. Mach, M. Dvořák
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 315.610,97 Kč. Na spořicím účtu je k dnešnímu dni uložena částka určená na další rozvoj obce
ve výši 5.378.606,49 Kč. Celkem obec disponuje částkou 5.694.217,46 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
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5. Z důvodu zakoupení hasičského vozu v Německu, byla částka potřebná pro jeho koupi, tedy
312.000 Kč směněna za částku 12.000 Euro.
Hlasování 5:0 (Schváleno)

6. Pan starosta informoval OZ o konání voleb do zastupitelstev obcí, které proběhnou v pátek
5. 10. 2018 v čase 14:00-22:00 hod a v sobotu 6. 10. 2018 v čase 08:00 – 14:00 hod, v zasedací
místnosti OÚ Svinařov.
OZ bere na vědomí

7. ElektroŠkach předložil OZ žádost o zřízení věcného břemene týkajícího se pozemku p.č. 205/3, 186/13,
186/14 v k.ú. Svinařov u Kladna.
Hlasování 5:0 (Schváleno)

8. Místostarostka požádala OZ o návrh projektanta na zhotovení změny Územního plánu Svinařov,
vycházející ze schválené Zprávy o uplatňování ÚP Svinařov. Projektant musí být autorizovanou osobou
v oboru územního plánování.
OZ bere na vědomí

9. Pan starosta informoval o začátku stavebních prací na rekonstrukci ul. Družstevní a Hornická. Stavební
práce budou zahájeny 12. 9. 2018, prosíme tímto občany o zvýšenou opatrnost a shovívavost během
probíhajících prací.
OZ bere na vědomí

10. OZ byla předložena žádost o ukončení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 1159 k.ú. Smečno.
Smlouva bude ukončena k 31. 8. 2018.
Hlasování 5:0 (Schváleno)

11. OZ byla předložena žádost o pronájem pozemku p.č. 1159 k.ú. Smečno . Smlouva bude sepsána
s platností od 1. 9. 2018, cena za pronájem pozemku je stanovena 2 Kč/m2/rok.
Hlasování 5:0 (Schváleno)

Pošta došlá:
• ElektroŠkach - žádost o sepsání smlouvy na zřízení věcného břemene
INFO:
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•
•

Pan starosta poděkoval SDH za přívoz vody do rybníka Lébrák, z důvodu zabránění úhynu ryb
v rybníce.
Pan starosta poděkoval SDH a všem zúčastněným za realizace akce Rozloučení s prázdninami 2018.
Dále poděkoval i sponzorům, za dárky pro děti.

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 18:55 hod.
Zapsala J. Husnajová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Miroslav Mach
ověřovatel

Milan Dvořák
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 29. 08. 2018
Obecní zastupitelstvo
I. Schvaluje
1. 2018/21

Zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. 2018/22

Program zasedání

3. 2018/23

Nákup auta SDH - výměna finančních prostředků

4. 2018/24

ElektroŠkach - věcné břemeno pro pozemek p.č. 205/3, 186/13, 186/14 v k.ú.
Svinařov u Kladna

5. 2018/25

Dohoda o ukončení nájemního vztahu - pozemek p.č. 1159 k.ú. Smečno

6. 2018/26

Smlouva o nájmu pozemku - pozemek p.č. 1159 k.ú. Smečno

II. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.

Finance obecního úřadu
Volby do zastupitelstev obcí 2018
Změna ÚP Svinařov - návrh na výběr projektanta
Zahájení stavebních prací ul. Družstevní a Hornická

Zapsala : J. Husnajová
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