Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 9.11.2011 v 18:00hod., na OÚ Svinařov
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)

Program zasedání:
1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu OZ
3. Kontrola usnesení
4. SDH – pozvání zástupců
5. p. Mach finance OÚ – info příprava rozpočtu na rok 2012
6. Odsouhlasení zapůjčení kulturnímu výboru 15.360,-Kč
7. Výměna zastaralých vysokoenergetických výbojek za zářivková svítidla
8. Nákup vysavače
9. Informace z jednání – Policie Koleč
10. Odsouhlasení zápisu do obecní kroniky
11. Cena za svoz odpadu na rok 2012-nová cenová nabídka od fa.Regios a.s.
12. Došlá a odeslaná pošta
13. Diskuze
14. Usnesení

1.

Pan starosta obce přivítal všechny členy OZ. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné. Pan
starosta přednesl výše uvedený program veřejné schůze. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 8:0
Omluveni: Jaroslav Fučík
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2.

OZ odsouhlasilo ověřovatele zápisu : J. Pružinec, Z. Šmausová, M.Dušková,
Zápis : Romana Horová
Hlasování 8:0

3.

Kontrola usnesení: Výpověď nájemní smlouvy paní Šárové

4.

OZ a zástupci SDH (Sbor dobrovolných hasičů) se dohodli na čerpání finančních prostředků na
rok 2011, které, jsou z řádné položky v obecním rozpočtu na rok 2011. Finanční prostředky
budou použity na nákup oblečení a obuvi pro čtyři osoby.
OZ bere na vědomí

5.

Pan Mach seznámil OZ se stavem obecních finančních prostředků. Dále pan Mach připomněl
úsporný program, který byl nastaven z důvodu úspor obecních finančních prostředků. Úsporný
program musí být i nadále striktně dodržován. Je třeba vytvořit finanční rezervu na případnou
pokutu a porušení rozpočtové kázně z II.etapy odkanalizování Svinařova z roku 2009. Dále bylo
OZ informováno panem Machem, že rozpočet na rok 2012 je v rozpracování. S některými
vedoucími výborů byl již rozpočet konzultován. První čtení bude panem Machem předneseno
na dalším jednání OZ tj. ve středu 23.11.2011.
OZ bere na vědomí

6.

OZ odsouhlasilo zapůjčení částky 15.360,-Kč Kulturnímu výboru na nákup lístků do Národního
divadla. Výše uvedená částka bude do obecní pokladny vrácena do konce března 2012.
Hlasování 8:0

7.

Pan Mach seznámil OZ s výsledkem kalkulace při výměně 17 výbojek v lampách obecního
veřejného osvětlení za nízkoenergetické. Návratnost této investice je i při mírném zdražení cen
za dodávku elektrické energie cca do 2 let. OZ tuto investici schválilo.
Hlasování 8:0

8.

OZ odsouhlasilo nákup nového vysavače do částky 5.000,-Kč pro potřebu úklidu na OÚ. Původní
vysavač je rozbitý a oprava by byla neekonomická. Vzhledem k zamítnutí rekonstrukce v
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suterénní místnosti, budou různé akce pořádány v zasedací místnosti obecního úřadu a proto je
pořízení nového vysavače nutné.
Hlasování 8.0
9.

Pan starosta seznámil OZ z výsledky jednání na OÚ Koleč o možné spolupráci s jejich Policií. Je
možné zařadit obec Svinařov do pravidelných kontrol, ale nárazové návštěvy mimo
harmonogram nejsou možné z důvodu vytíženosti realizovat. Pan starosta ještě osloví ohledně
případné spolupráce Polici ze Stochova a z obce Stehelčeves. OZ bude průběžně informováno.
OZ bere na vědomí

10. OZ odsouhlasilo s drobnými úpravami /chybně napsané jméno atd./ zápis do obecní kroniky,
vypracovaný kronikářem panem Dvořákem.
Hlasování 8:0
11. OZ neodsouhlasilo ceny za svoz separace / kartonů / od Firmy Regios a.s. na rok 2012 . Navrhuje
svoz kartonů na četnost 12 x ročně místo 26 vývozů za rok.
Hlasování 8:0
12.
Pošta došlá:
- Žádost od paní Radky Lébrové čp. 261 ohledně pokácení olše u Libušínského potoka za
pozemkem pč. 403/4, dále o prořezání přerostlých větví. Žádost o prořezání stromů bylo již
odesláno na Magistrát města Kladna, Životní prostředí ing. Miroslav Čížek 19.9.2011. Bude
prošetřeno.
OZ bere na vědomí
- Žádost o převod nájemní smlouvy z pana Miroslava Fořta na paní Jindřišku Červenou, bytem
Bubenská 7, Praha 7. Jedná se o pč. 1158/1 o výměře 3.136m². Žádosti se vyhovuje.
Hlasování 8:0

Stránka 3 z 5

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

Pošta odeslaná:
Výpověď z nájemní smlouvy obecních pozemků paní Vladimíře Šárové.

13.

Diskuze:
- OÚ Svinařov obdržel sponzorský dar od firmy Vlastimil Rada Servis GLOBUS copy. Jedná se o
repasovaný kopírovací stroj UTAX CD 1020. OZ za obec velice děkuje a panu Radovi bude poslán
děkovný dopis.
- Paní Šmausová seznámila OZ s místním šetřením u paní Ivany Arltové ohledně pokácení smrku
na parc.č. 210. Důvodem žádosti je ohrožení plotu a sousedních parcel. Paní Zlata Šmausová ŽP
na základě místního šetření navrhuje smrk z bezpečnostního hlediska pokácet. OZ žádosti
vyhovuje.
Hlasování 8:0

Usnesení: - Schválení zápůjčky kulturnímu výboru
- Výměna vysokoenergetických výbojek
- Pořízení vysavače
- Zápis do obecní kroniky
- Schválení pokácení smrku na pozemku paní Ivany Arltové
Zapsala: Horová Romana
Ověřovatelé zápisu:
P r u ž i n e c Jaroslav
Ověřovatel

……………………………..

Š m a u s o v á Zlata
Ověřovatel

…………………………….

Dušková Miluše
Ověřovatel

……………………………..
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Usnesení
Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 9.11.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
69/2011
Zapůjčení částky 15.360,-Kč Kulturnímu výboru na nákup lístků do Národního divadla.
70/2011
Výměnu 17 výbojek v lampách obecního veřejného osvětlení za nízkoenergetické.

71/2011
Nákup nového vysavače do částky 5.000,-Kč pro potřebu úklidu na OÚ.
72/2011
Zápis do obecní kroniky, vypracovaný kronikářem panem Dvořákem.
73/2011
Pokácení smrku na parc.č. 210.
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