Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 13.4.2011, 18.00 hodin
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu.
1. Uvítání členů zastupitelstva
2. Zvolení zápisu a podpisu jednání zastupitelstva
3. Schválení rozpočtu na rok 2011
4. p. Mach finance OÚ – info
5. Žádost o přidělení čp. - pan Radim Plevák
6. Kominík – kontrolní zpráva vyhláška 91/2010
7. Web stránky – info
8. Ukončení smlouvy p. Šárové
9. Došlá a odeslaná pošta
10. Diskuze
11. Usnesení
oznámení
reklamace na přípojky – předáno firmě FISA pí Formánkové
pošta odeslaná :

p.Sýkorová - oplocení
p.Bezouška – zakrácení stromů
p.Vaic – výpověď ze smlouvy o parkování

K bodu 1) Pan starosta přivítal všechny členy OZ. Přítomno je zatím 7 členů OZ
a tím je OZ usnášeníschopné. Pan starosta přednesl výše uvedený program
veřejné schůze. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 7:0

K bodu 2) OZ odsouhlasilo ověřovatelé zápisu : Jaroslav Pružinec, Jaroslav
Fučík, Zlata Šmausová
Omluveni o pozdější příchod: Miroslav Mach, Miluše Dušková
Hlasování 7:0

K bodu 3) Předseda Finančního výboru pan Miroslav Mach seznámil přítomné s
rozpočtem obce Svinařov na rok 2011. Rozpočet bude řádně vyvěšen na
vývěsce. Pan Mach podrobně seznámil OZ s rozpočtem jak v příjmové, tak ve
výdajové části. Seznámil podrobně OZ o jednotlivých bodech. Příjmy obec
rozpočtuje na rok 2011 ve výši 6.019.861,- Kč a výdaje také ve výši 6.019.861,Kč. Rozpočet obce na rok 2011 je vyrovnaný.
Hlasování 9:0
K bodu 4) Pan Mach seznámil OZ se stavem obecních financí.
K bodu 5) OZ schválilo žádost pana Radima Pleváka ohledně přidělení čísla
popisného k rodinnému domu na pozemku č.716 v Zahradní ulici. Panu Radimu
Plevákovi bylo přiděleno čp. 262.
Hlasování 9:0
K bodu 6) Pan starosta seznámil OZ s nabídkou kominických prací pro obyvatele
Svinařova - pana Libora Kopeckého a to v souladu s vyhláškou č 91/2010 Sb.
OZ bere na vědomí
K bodu 7) Pan Mach seznámil OZ o tvorbě nových Webových stránek. Webové
stránky jsou téměř hotové, je třeba je zaktualizovat některými dokumenty a
vyhláškami.
OZ bere na vědomí
K bodu 8) Pan starosta informoval OZ o jednání s paní Šárovou ohledně smlouvy
o pronájmu obecních pozemků. Paní Šárové bude zaslán dopis s konečnou
nabídkou za 2,-Kč za m2. Tuto částku odsouhlasilo bývalé OZ na pronájem
veškerých obecních pozemků. Paní Šárová bude dopisem vyzvána o písemné
vyjádření k této smlouvě.
OZ bere na vědomí
K bodu 9) Pošta došlá a odeslaná:
Odsouhlasení smlouvy s ČSAD
Schválení opravy plotu paní Sýkorové
Povolení zkrácení 3kusů smrků

K bodu 10) Diskuze:
Pan starosta seznámil OZ o předání reklamací od obyvatel Svinařova, které se týkají
výstavby kanalizace v obci firmě FISA.

Pan starosta seznámil OZ s průběhem šetření firmy FISA k neustálého
velkého množství vody v přečerpávačce k ČOV. Paní Formánková
průtoku
bude OZ o stavu šetření informovat.
Paní Suchopárková informovala OZ o smlouvě na pozemky čp. 111,112 a
113 o celkové výměře 9.503m2. Smlouva je uzavřena na 6.000 m2. Nájem je
vyčíslen bývalým OZ na 1.000,-. Rozdíl v ceně činí 18.006,-Kč. Na základě
přečíslování Katastrálním úřadem bude tato smlouva přepracovaná po digitalizaci.
Pan starosta informoval OZ o žádosti pana Mansfelda o vybudování vjezdu na
pozemek. Bývalé OZ vybudování vjezdu z obecních finančních prostředků ústně
panu Mansfeldovi slíbilo za bezplatný převod pozemků obci.
K bodu 11) Usnesení:
Schválení obecního rozpočtu na rok 2011
Schválení přidělení č.p. 262 rodinnému domu pana Radima
Pleváka

Zapsala: Horová Romana

Ověřovatelé zápisu:
P r u ž i n e c Jaroslav

………………………………
Ověřovatel

F u č í k Jaroslav

………………………………
Ověřovatel

Š m a u s o v á Zlata

……………………………….
Ověřovatel

Usnesení
Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 13.4.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
29/2011 (bod 3)
Rozpočet obce Svinařov na rok 2011. Rozpočet bude řádně vyvěšen na vývěsce.
Příjmy obec rozpočtuje na rok 2011 ve výši 6.019.861,- Kč a výdaje také ve výši
6.019.861,-Kč.Rozpočet obce na rok 2011 je vyrovnaný.

30/2011 (bod 5)
Přidělení čp. 262 panu Radimu Plevákovi, pozemek č. 716, Zahradní ulice.

