Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 5.ledna 2011 v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni : dle prezenční listiny, přítomno : 7
omluveno : 2
Program :
1./ zahájení - určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2./ schválení programu
3./ projednání žádosti Vězeňské služby v Praze-Ruzyni
4./ Informace k jízdnímu řádu Slaný – Svinařov
5./ Smouva s útulkem zvířat Bouchalka pro rok 2011
6./ Informace ke schúzce s OU Třebichovice ohledně kanalizace
7./ Seznámení s dopisem pí Kubíčkové
8./ Informace k Auditu
9./ Různé
10./Diskuse
11./Závěr
Ad1/ Zapisovatelem zápisu byla určena pí Marie Suchopárková.
Ověřovateleé zápisu : pí Zlata Šmausová, pan Jaroslav Pružinec a pan Jaroslav Fučík
Ad2/ Program jednání byl jednomyslně schválen.
Ad3/ Vězeňská služba v Praze –Ruzyni požaduje vyjádření obce k možnému předčasnému
propuštění pana Zbyňka Burdy – bližší informace pro odpověď zajistí pan P.Thon –
T do 19.1.2011
Ad4/ Návrh na změnu jízdního řádu Slaný - Svinařov, přednesenou panem Vl.Novotným,
ředitelem ICOMu Jihlava, byl Krajským úřadem zamítnut.
Ad5/ Útulek Bouchalka – smlouvu pro rok 2011 prověří a podmínky projedná předseda
finančního výboru pan M.Mach – T do 19.1.2011
Ad6/ 12.1.2011 se uskuteční jednání na OU Třebichovice ohledně projednání způsobu a výše
poplatků stočného.Zodpovídá starosta.
Ad7/ Pí Kubíčková ve svém dopise se dovolává slibu bývalého starosty p.Šáry a požaduje
proplacení 50m kanalizační přípojky k RD ve Třebichovické ulici.
Je v šetření.Zodpovídá pan J.Fučík – T do 19.1.2011
Ad8/ Audit obce bude dokončen do 15.1.2011.Výsledek oznámí předseda finančního výboru
pan M.Mach na veřejném zastupitelstvu 19.1.2011.
Ad9/ Různé : a) starosta předal všem členům plán práce zastupitelstva na I.pololetí 2011
b) návrh na vyhlášení I. ročníku soutěže Svinařovská paleta 2011 – jednohlasně
odsouhlaseno
c) pořádání Kadeřnického dne ve spolupráci s fy DALI - 7 pro

Ad9/ Různé : d) příprava besedy Cestománie- I.díl 8.1.2011 zajišťuje kulturní komise
e) vítání občánků 23.1.2011 od 14 hod. – zajišťuje kulturní komise
Ad10/ Diskuse .v diskusi byly projednány příspěvky do Zpravodaje č. 1/2011.
Ad11/ Závěr: Jednání zakončil ve 20,00 hod. pan starosta.

Zapsala : M Suchopárková
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