Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 29.8.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)
Přítomni:
J. Pružinec , R. Horová, J. Husnajová, M. Dušková, M. Mach, Z. Šmausová, J. Fučík, P. Thon
Omluveni: M. Suchopárková
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. Informace o stavu finančních prostředků na účtu
5. Kronika-schválení, nákup knihy
6. Oznámení o stavbě pergoly - p. Procházka
7. Žádost o pokácení stromu - p. Jan Paiskr
8. Zapůjčení pozemku p.č. 500/16, 500/17 – sl. Růžena Kiliášová
9. Oznámení o demolici a následném provedení drobné stavby čp. 8 - p.Zika
10. Došlá a odeslaná pošta
11. Diskuse
12. Závěr

1. Pan starosta přivítal OZ . Přítomno je 8 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena p. Romana Horová.
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec , J. Husnajová, Z. Šmausová

2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 8 : 0
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0
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4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – M. Mach informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 264.052,04 Kč. Cca 120.000,00 Kč bude
použito na definitivní ukončení rekonstrukce ulice Za Křenovkou. 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.
OZ bere na vědomí
5. OZ projednalo a schválilo žádost kronikáře obce Svinařov pana Dvořáka ohledně nákupu nové
knihy / kroniky/. Dále byla vyzvána M. Dušková / kulturní výbor/ o posouzení zápisu do obecní
kroniky duben – červen 2012.
Hlasování 8:0
6.

Pan starosta informoval OZ s oznámením stavby /pergoly, zastřešení vchodu na zahradu/ na čp.
141, Svinařov. Oznamovatelé manželé Procházkovi. Materiál – dřevo. Povolení ke stavbě spadá
pod obec s rozšířenou pravomocí tj. Stavební úřad města Slaný. J. Husnajová /stavební
výbor/provede místní šetření a na dalším zasedání OZ oznámí výsledek šetření.
OZ bere na vědomí

7. Pan starosta informoval OZ o žádosti p. Jana Paiskra ohledně povolení k pokácení jehličnanu v ul.
Hlavní č.p. 139. Z. Šmausová /výbor životního prostředí/ provede místní šetření a na příštím
zasedání seznání OZ s výsledkem.
OZ bere na vědomí
V 18:30 odešel Petr Thon
8. OZ projednalo podání žádosti Růženy Kiliášové. Žádost bude projednána na příštím zasedání OZ.
OZ bere na vědomí
9. OZ bylo seznámeno s požadavkem pana Dalibora Zíky ohledně demolice a následném provedení
drobné stavby do 20 m2 u domu čp. 8. Vzhledem k havarijnímu stavu kůlny a k ní přiléhající malé
zděné stavby ve dvoře a velmi narušené podezdívky, na které stojí, je nutné stavby zbourat.
Podezdívka bude opravena. Na stejném místě a při zachování stávajících rozměrů bude postavena
drobná stavba do 20 m2. J. Husnajová / stavební výbor/ provede místní šetření a na dalším
zasedání seznámí OZ s výsledkem.
10. Pošta došlá:
- Potvrzení o registraci škodní události z pojištění odpovědnosti provozu motorového vozidla.
Místo nehody – Svinařov, ulice ZA KŘENOVKOU – místní komunikace poškození kanalizační
šachty v obci po havárii s vozidlem. Daňový doklad č. VF12221. Škodní událost bude zaslaná
na Českou Pojišťovnu.
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Odeslaná pošta:
- p. Sýkorová - lešení u domu čp.9/pozemek nepatří OÚ Svinařov ale KSÚS Střed. kraje
- p.Lehotský - vyjádření k povolení stavby na p.č. 275/3
- p. Rosenkrancová - oznámení o zamítnutí zpřístupnění k pozemku p.č. 497/3 z důvodů
špatné finanční situace obce.
- firma Herold - objednávka opravy dětského hřiště
- firma ČNES a.s. – objednávka dokončení rekonstrukce ulice Za Křenovkou
11. Diskuze
-

Pan starosta informoval OZ o opravě a revizi dětského hřiště firmou Herold - Karlov. Cena
opravy a revize byla vyčíslena na cca 30.000,- včetně DPH.
OZ bere na vědomí

-

OZ projednalo a odsouhlasilo nákup 5ks repasovaných venkovních odpadkových košů a to za
750,- Kč/ 1ks bez DPH.
Hlasování 7:0

-

OZ projednalo a schválilo finanční příspěvek dle rozpočtu místním hasičům 8.000,- Kč na
pořádání „Rozloučení s prázdninami“ a taneční zábavy, která se koná 1.9.2012. OZ povoluje
hudební produkci v době od 18:00 – 2:00.
Hlasování 7:0

12. Závěr: Jednání zakončil v 19:35 hod. pan starosta
Zapsala : R.Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

……………………………………..

ověřovatel

Šmausová Zlata

……………………………………..

ověřovatel

Husnajová Jana

…………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 29.8.2012
Obecní zastupitelstvo

I.

Schvaluje

1.
2.
3.
4.
5.

II.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Nákup nové knihy - kroniky
Nákup 5 ks repasovaných venkovních košů
Schválení finančního příspěvku SHD, povolení pořádání taneční zábavy

Bere na vědomí:
1. Výše finančních prostředků na účtě
2. Oznámení o stavbě pergoly – čp. 141, manželé Procházkovi
3. Žádost o pokácení stromu – čp.139, p. Paiskr
4. Odložení projednání žádosti R. Kiliášové
5. Oznámení o demolici drobné stavby čp. 8. – p. Zika
6. Oprava a revize dětského hřiště

Zapsala :R. Horová

Stránka 4 z 4

