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konaného dne 11.1:2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov,  

 (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) 

Přítomni: 

J.Pružinec, Z.Šmausová, J.Husnajová, J.Fučík, M.Dušková, M.Suchopárková 

Omluveni : R.Horová, P.Thon, M.Mach 

 

Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné. 

 

Program: 

1. Zahájení - určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva 

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu 

5. Informace o stavu platby za stočné 2011 

6. Informace o odmítnutí služeb MěÚ Stochov 

7. Odsouhlasení zápůjčky pro kulturní komisi 

8. Obsluha přečerpávacích stanic 

9. Nájemní smlouvy na pozemky v kat.úz. Smečno 

10. Stanovení a odsouhlasení termínů zasedání OZ v I.pol. 2012 

11. Různé  

12. Diskuse 

13. Závěr 

 

1. Zahájení a seznámení s programem – p. starosta  

Zapisovatelem zápisu byla určena pí Marie Suchopárková. 

Ověřovatelé zápisu: pí Zlata Šmausová, pan Jaroslav Pružinec a pí Miluše Dušková  

 

2. Schválení programu: hlasování 6 : 0 

 

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva - na posledním zasedání nebylo Usnesení přijato. 
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4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu - za chybějícího předsedu finančního výboru 
p.Macha informoval pan starosta o stavu finančních prostředků na účtu. Ze současných 447 tis.Kč. 
budou ještě uhrazeny faktury v částce cca 130 tis.Kč. 
 

5. Informace o stavu plateb za stočné 2011 - pan starosta podal následující informaci:  
V současné době je vybráno cca 240 tis. Kč, zbývá občany uhradit ještě cca 160 tis. Kč. 
Je nutné upozornit občany, kteří ještě nezaplatili, na nutnost zaplacení v co možná nejkratším 
termínu. Upozornění bude zveřejněno ve Zpravodaji č.01/2012. 

 

6. Informace o odmítnutí služeb MěÚ Stochov - Městské zastupitelstvo Stochova zamítlo naši žádost o 
poskytnutí služeb Městské policie Stochov. Zamítnutí bylo zdůvodněno přílišným zaneprázdněním MP. 

 

7. Odsouhlasení zápůjčky pro kulturní komisi – Kulturní komise požádala o zápůjčku na zájezd do divadla 
v Praze ve výši 15.360,- Kč. Peníze budou vráceny do pokladny obce. Zápůjčka bude vrácena do 
pokladny obce. První zápůjčka ve výši 15.360 Kč již byla vrácena v měsíci prosinci 2011. 

Hlasování 6:0  

 

8. Obsluha přečerpávacích stanic - Vzhledem k tomu, že pan Radek Šilinger podal výpověď, bude 
uzavřena nová dohoda o provedení práce na údržbu přečerpávacích stanic. Podmínky dohody 
projedná pan starosta s panem Husnajem a panem Kiliášem. O výsledku jednání bude OZ. Informovat 
na příštím zasedání. 

Hlasování 6:0  

 

9. Nájemní smlouvy na pozemky v kat.úz. Smečno - pan starosta informoval o rozpracovanosti 
nájemních smluv pí místostarostkou. 

 

10. Stanovení a odsouhlasení termínů zasedání OZ v I.pol. 2012 - termíny zasedání OZ v I.pololetí byly 
stanoveny a odsouhlaseny. 

Hlasování 6:0  

 

11. Různé 
Pí Dušková informovala o připravovaných akcích kulturní komise na I. čtvrtletí 2012 
- kurz pečení italských zákusků 
- zájezd do divadla 
- zájezd do pivovaru a svíčkárny 
- příprava MDŽ 
- vyhlášení II. ročníku soutěže Svinařovská paleta 2012 
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12. Diskuse: 

 

a) sl. J.Husnajová: kdy bude nejbližší termín přistavení velkoobjemového kontejneru 
p. J.Pružinec: první termín bude v březnu 

 

b) pí Suchopárková :kdo bude zajišťovat údržbu veřejného osvětlení místo p. Kougla 
p. Pružinec : bude uzavřena dohoda o provedení práce na rekonstrukci a údržbu veřejného 
osvětlení s panem Š. Műllerem. 
 

c) pí Dušková: podala návrh na vyhlášení soutěže o nejlépe vyzdobené okno v obci. 
 

d) pí Suchopárková : připomíná inventarizaci za rok 2011. 
 

13. Závěr: Jednání zakončil v 19,15 hod. pan starosta 

 

Zapsala : M.Suchopárková 

 

Ověřovatelé zápisu:   

P r u ž i n e c  Jaroslav                                     …………………………………….. 

ověřovatel 

 

Š m a u s o v á  Zlata                                        …………………………………….. 

ověřovatel 

 

 D u š k o v á  Miluše                                         ……………………………………. 

ověřovatel 
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USNESENÍ 

ze zasedání OZ dne 11.1.2012 

Obecní zastupitelstvo 

I. Schvaluje 

 
1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 
2. Program zasedání 
3. Zveřejnění ve Zpravodaji č.1/2012 nutnost zaplacení stočného za rok 2011 
4. Přistavení velkoobjemového kontejneru v březnu 2012 
5. Uzavření dohody o provedení práce s panem Š.Mullerem 
6. Projednat uzavření dohody o provedení práce s panem Husnajem a 

Kiliášem 
7. Zápůjčku pro Kulturní komisi na divadlo v částce 15.390,- Kč. 

 

II. Bere na vědomí: 

1. Vrácení první půjčky na divadlo od Kulturní komise 
2. Rozpracování nájemních smluv na pozemky v kat.úz. Smečno 
3. Zamítnutí Městského zastupitelstva ve Stochově ze dne   
4. 19.12.2011 uzavření veřejno-právní smlouvy o působení Městské policie 

v naší obci. 
5. Připravované akce Kulturní komisí.  

 

Zapsala : Suchopárková 


