Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 21.12.2011 v 18:00hod., na OÚ Svinařov,
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)

Program zasedání:
1. Uvítání členů zastupitelstva
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu OZ
3. Kontrola usnesení
4. p. Mach finance OÚ – info příprava rozpočtu na rok 2012, úprava rozpočtu za rok 2011
5. Schválení VHP (výherní hrací automaty)
6. Došlá a odeslaná pošta
7. Diskuze
8. Usnesení
1.

Pan starosta obce přivítal všechny přítomné členy OZ. Přítomno je 6 členů. OZ je
usnášeníschopné. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl
jednohlasně přijat.
Hlasování: 6:0
Pan starosta vyzval OZ k uctění památky bývalého prezidenta pana Václava Havla minutou ticha.

2.

OZ odsouhlasilo ověřovatele zápisu : J. Pružinec, Z. Šmausová, J. Husnajová
Zápis : Romana Horová
Hlasování 6:0
Omluveni: Marie Suchopárková, Jaroslav Fučík, Miroslav Mach - oznámil pozdější příchod

3.

Kontrola usnesení:
- Příloha č.8 k Vyhlášce č.1/2004 TKO na rok 2012 – vyvěšeno na úřední desce
- Zamítnutí odprodeje pozemku pod prodejnou Jednota Kladno – zaslán dopis
- Odsouhlasení změny finanční spoluúčasti dodatku č. 1 ÚP - zaslány dopisy
- Odsouhlasení změny dodavatele plynu – podepsaná a odeslaná smlouva
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- Namontování el.osvětlení v ulici Družstevní – zasláno vyjádření paní Malíkové
V 18.45 hod. se dostavil p. Mach
4.

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 úhradu
pokuty za porušení rozpočtové kázně z II.etapy odkanalizování Svinařova z roku 2009.
Předseda Finančního výboru pan Miroslav Mach seznámil přítomné s rozpočtem obce Svinařov
na rok 2012. Rozpočet bude řádně vyvěšen na úřední desce. Pan Mach podrobně seznámil OZ
s rozpočtem jak v příjmové, tak ve výdajové části. Seznámil podrobně OZ s jednotlivými body.
Příjmy obec rozpočtuje na rok 2012 ve výši 6,232.340,-Kč a výdaje ve výši 6,232.340,-Kč,
rozpočet obce na rok 2012 je vyrovnaný.
Hlasování: 7:0

5.

OZ odsouhlasilo umístění dvou kusů VHP v hospodě U Pilaře a dvou kusů VHP v pohostinství Ve
Ville.
Hlasování: 5:1

Usnesení:
- příprava rozpočtu na rok 2012, úprava rozpočtu za rok 2011
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

…………………………….

H u s n a j o v á Jana
Ověřovatel

……………………………..
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Usnesení
Zastupitelstva obce Svinařov ze dne 21.12.2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
83/2011
Přípravu rozpočtu na rok 2012 a úpravu rozpočtu za rok 2011.
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