Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 25.5.2011 v 18:00 hod.
Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu.
Program zasedání:
1. Uvítání členů zastupitelstva
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Dotace - bezdrátový rozhlas
5. Tomovy parky
6. Web stránky – internet-zaplacení poplatku
7. Máje 2011- poděkování za akci
8. Došlá a odeslaná pošta
9. Diskuze
10. Usnesení

1. Pan starosta obce přivítal všechny členy OZ. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.
Pan starosta přednesl výše uvedený program veřejné schůze. Program schůze byl
jednohlasně přijat.
Hlasování 5:0
Omluveni: Miluše Dušková, Jaroslav Fučík, Miroslav Mach, Jana Husnajová

2. OZ odsouhlasilo ověřovatele zápisu : Jaroslav Pružinec, Marie Suchopárková, Zlata Šmausová
Hlasování 5:0

3. Z předchozího usnesení - byl zaslán dopis panu Šárovi ohledně vyplacení odměny při
skončení funkčního období, které mu dle zákona o obcích náleží. Vzhledem ke špatnému
stavu obecních financí bylo oznámeno panu Šárovi, že odměna bude vyplacena formou
částečných úhrad.
OZ bere na vědomí

4. Paní místostarostka seznámilo OZ s podáním žádosti o dotaci na realizaci pořízení
bezdrátového rozhlasu v obci a podání do 13. kola 7 výzvy programu PRV Leadr
(Přemyslovské střední Čechy). Žádost byla podána řádně v termínu.
OZ bere na vědomí

5. Pan starosta seznámil OZ o jednání se zástupcem firmy „Tomovy parky“ ( dětské hřiště ).
Jednání se týkalo oprav a revize.
OZ bere na vědomí

6. Nové webové stránky obce Svinařov byly již zprovozněny. Úhrada za vytvoření webových
stránek bude jednorázově uhrazena ve výši 5.000,- Kč. Občané mohou nové webové stránky
navštívit na www.svinarov.cz. Roční finanční paušál webhostingu bude cca 1.500,- Kč.
OZ bere na vědomí

7. Pan starosta poděkoval všem aktérům, sponzorům a hlavně dobrovolným hasičům za
vynaložené úsilí při organizaci staročeských Májů. Taktéž poděkoval všem občanům za účast.
OZ bere na vědomí

8. Došlá pošta
- Stížnost pana Václava Hrozného ohledně zanedbané a zaplevelené zahrady na sousedním pozemku
v ul. Družstevní čp. 207.
Prošetří: Zlata Šmausová ( ŽP ) a Petr Thon ( Pořádkový výbor )
- V pátek dne 27.5.2011 bude proveden prořez stromů v lipové aleji firmou Živa.
OZ bere na vědomí
- Pan starosta seznámil OZ s vyjádřením pana starosty obce Hrdlív ohledně vytvoření „Sdružení obcí
Třebichovice-Svinařov-Hrdlív. Obec Hrdlív nemá v současné době finanční prostředky na vytvoření
kanalizace v obci. Na chod ČOV se ale nechtějí podílet, protože splaškovou kanalizaci zatím nemají.
OZ bere na vědomí
9. Diskuze:
- Pan starosta oslovil OZ s dotazem umístění dopravního značení v obci.
OZ bere na vědomí

Usnesení:

- Schválení programu
- Ověřovatele zápisu: J.Pružinec, M.Suchopárková, Z.Šmausová

OZ bere na vědomí:
- Dopis panu Šárovi ohledně vyplacení odměny při skončení funkčního období
formou částečných úhrad
- Dotaci na realizaci bezdrátového rozhlasu
- Jednání s firmou Tomovy parky
- Zprovoznění webových stránek
- Poděkování za organizaci Majů
- Prořez stromů
- Vyjádření starosty obce Hrdlív na provoz ČOV
- Nové dopravní značení v obci

Zapsala: Romana Horová

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

……………………………….

Ověřovatel

S u c h o p á r k o v á Marie

………………………………..

Ověřovatel

Š m a u s o v á Zlata
Ověřovatel

………………………………..

