Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 30.5.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)
Přítomni:
J.Pružinec , R.Horová, Z.Šmausová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Jaroslav Fučík
Omluveni : Petr Ton, Miroslav Mach / pozdější příchod/
Zasedání Zastupitelstva je usnášeníschopné.

Program:
1. Zahájení – uvítání členů zastupitelstva
2. Schválení programu, zvolení zápisu a podpisu jednání OZ
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva
4. Schválení závěrečného účtu hospodaření obce – audit
5. Informace o stavu finančních prostředků na účtu
6. Vytýčení hranice pozemku pí Konopáskové
7. Žádost paní Wollerové – odkup pozemku
8. Došlá a odeslaná pošta
9. Diskuse
10. Závěr
1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné občany. Přítomno je 7 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena pí Romana Horová.
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pružinec , Jaroslav Fučík a Jana Husnajová.
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 7 : 0
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0
4. Pan starosta informoval OZ o výsledku hospodaření obce za rok 2011. Obecní zastupitelstvo obce
Svinařov projednalo a schválilo závěrečný účet hospodaření obce Svinařov za rok 2011.
Hlasování 7:0
V 18:20 se dostavil Miroslav Mach
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5. Informace o stavu finančních prostředků na účtu - p.Mach informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 671 383,35 Kč. Téměř všechny faktury
zaplaceny. Dále je připomenut 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 z II.etapy odkanalizování Svinařova z roku 2009.
Finanční výbor/ Miroslav Mach/ předložil návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012. Navrhované
úpravy jsou z důvodu financování rekonstrukce vozovky v ulici Za Křenovkou. Rozpočet se v rámci
roku 2012 ve výsledku nemění, dochází pouze k přeskupení výdajových položek v rámci
jednotlivých kapitol.
Hlasování 7:0
V 18:40 se dostavil Petr Ton
6.

Pan starosta seznámil OZ s protokolem firmy H.C.M. s.r.o., geodetická kancelář, ohledně
vyjádření stanoviska s provedením vytýčení hranice pozemku pč. 477/2. Majitelka /paní Ivana
Konopásková/ by ráda provedla tzv. zpřesnění hranice pozemku. Dle vyhlášky č.26/2007 Sb. má
zástupce OÚ právo jako jeden z vlastníků být s touto hranicí vytyčenou v terénu seznámen.
Místní šetření proběhlo dne 14.5.2012 za přítomnosti pana starosty a paní místostarostky. OZ
bylo seznámeno s celým průběhem jednání na minulém jednání zastupitelstva dne 16.5.2012.
V protokolu byl zjištěn administrativní překlep – paní Konopásková Ivana, nikoli Alena. OZ
protokol o vytýčení hranice schválilo:
Hlasování 8:0, jeden člen OZ se zdržel hlasování

7. Pan starosta informoval OZ o žádosti paní Renaty Wollerové. Jedná se o odkoupení části
pronajatého pozemku. V žádosti se mimo jiné uvádí, že v době kdy zakoupili pozemek, postavili
dům a pronajali si pozemek, tak část tohoto pozemku oplotili a včlenili ho do zahrady. Oplocení
proběhlo poté, co obdrželi / písemný/souhlas s oplocením od tehdejšího zastupitelstva OÚ. Bylo
to v době, kdy obci darovali 30 m² pozemku z důvodu, že obec jim prodala pozemek, který byl
jediným přístupem ke sloupu el.napětí. Paní Wollerová má nyní oploceno cca o 100m² více a
tento pozemek chce od obce odkoupit. Jana Husnajová provede místní šetření a na základě
výsledku tohoto šetření se OZ na příští jednání usnese.
OZ bere na vědomí
8. Došlá pošta:
- Audit hospodaření obce za rok 2O11 - viz bod.5
- H.C.M. s.r.o. účast OÚ na vytýčení hranic – viz bod č.6
- Paní Renata Vollerová – viz bod č. 7
Odeslaná pošta:
p. Holý – zamítnutí odkupu pozemku
p.Šedivý – napojení kanalizace
firma Starý – povolení vjezdu do obce
p.Majer –el.přeložka
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9. Diskuze:
- Pan starosta poděkoval všem aktérům, sponzorům, kulturnímu výboru a především místním
dobrovolným hasičům za vynaložené úsilí při organizaci staročeských Májů. Taktéž

poděkoval všem občanům za účast.
- Pan starosta informoval OZ o telefonickém jednání s panem Sedláčkem, který je sice stále
v pracovní neschopnosti, ale po 4.6.2012 by měl být uschopněn a zúčastní se řešení
kanalizace v ulici Na Průhoně.
OZ bere na vědomí
- Paní Suchopárková: Protože na příští rok je v plánu rekonstrukce ulice Třebichovická, navrhuji
oslovit vlastníky nemovitostí a to ohledně zásahu do komunikace. A protože do nově
zbudované komunikace se po dobu záruky nebudou smět dělat žádné stavební úpravy, je
třeba oslovit i provozovatele elektrické sítě a to ohledně přeložení el.kabelů do země.
OZ bere na vědomí
- Cenové nabídky na venkovní odpadkové koše byly posouzeny a z důvodu šetření obecních
finančních prostředků zvažuje OZ další možnosti.
- Pan starosta: Je již připravena k podpisu smlouva s firmou ČNES a.s.?
Jana Husnajová: Smlouva by měla být připravena během příštího týdne.
10. Závěr: Jednání zakončil v 19:30 hod. pan starosta
Zapsala : R.Horová

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
ze zasedání OZ dne 30.5.2012
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

1.
2.
3.
4.
5.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Schválení závěrečného účtu- audit za rok 2011
Vytýčení hranice pozemku pč. 477/2
Úpravy výdajových položek v rámci kapitol rozpočtu 2012

II. Bere na vědomí:
1. Výše finančních prostředků na účtě
2. Žádost o odkup pozemku
3. Vytýčení hranice pozemku u Libušínského potoka

Zapsala :R. Horová

Stránka 4 z 4

