Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 19.12.2012 v 16:00hod., na OÚ Svinařov
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)
Přítomni:
J. Pružinec, J. Husnajová, M. Dušková, R. Horová., M. Mach, P. Thon
Omluveni: Z. Šmausová, M. Suchopárková, Jaroslav Fučík
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, příprava rozpočtu na rok 2013
5. Plán obnovy a rozvoje obce na rok 2013 – 2015
6. Úprava rozpočtu za rok 2012
7. Žádost HCM – ČEZ Distribuce a.s., – zřízení věcného břemene
8. Došlá a odeslaná pošta
9. Info
10. Usnesení
1. Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné občany. Přítomno je 6 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena R. Horová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec , P. Thon, J.Husnajová
2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 6 : 0
3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:
Obecně závazná vyhláška-zákaz konzumace alkoholu / vyvěšeno dne 11.12.2012
Obecně závazná vyhláška-místní poplatky za svoz odpadu/ vyvěšeno dne 17.12.2012
OZ bere na vědomí
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4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – M.Mach informoval OZ o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 139.277,53 Kč. Všechny faktury jsou
zaplaceny v řádných termínech.
M.Mach seznámil OZ s přípravou rozpočtu obce na rok 2013. 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 obce rozpočtuje na rok 2013 ve výši
6,169.100,-Kč a výdaje ve výši 6,169.100,-Kč, rozpočet obce na rok 2013 je vyrovnaný.
Rozpočet OZ schválilo a uložilo Finančnímu výboru jeho převedení do oficiálního formátu
rozpočtu ke schválení Krajskému úřadu a zajištění jeho schválení.
Hlasování: 6:0
5.

Pan Mach podrobně seznámil OZ s Plánem obnovy a rozvoje obce Svinařov na roky 2013-2015.
OZ Plán obnovy a rozvoje obce Svinařov schválilo.
Hlasování: 6:0

6. Byla provedena úprava rozpočtu za rok 2012.
Hlasování: 6:0

7. Žádost HCM – ČEZ Distribuce, a.s. - uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.
-

Jana Husnajová provede místní šetření a na dalším jednání bude OZ informovat.

OZ bere na vědomí

8. Pošta došlá:
- Žádost HCM-ČEZ Distribuce a.s., věcné břemeno
- P. Valtová – žádost zdůvodnění stočného za rok 2012
Pošta odeslaná:
- P.Valtová- odpověď výpočtu stočného na rok 2012
- obeslání neplatičů stočného za rok 2012
9. Info:
- Pan starosta informoval OZ o nákupu štěrku a posypové soli na zimní údržbu obecních
komunikací
- Rozpočet stočného sdružení TSH na rok 2013 – vyvěšen dne 15.12.2012
- Pan starosta a paní místostarostka poděkovali všem zastupitelům za dobře vykonanou práci a
za pořádání různých akcí
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Zapsala : R. Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

……………………………………..

ověřovatel

Thon Petr

……………………………………..

ověřovatel

Husnajová Jana

…………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 19.12.2012
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Program zasedání
3. Informace o stavu finančních prostředků na účtu a schválení rozpočtu na
rok 2013
4. Odsouhlasení Plánu obnovy a rozvoje obce Svinařov na roky 2013-15
5. Úprava rozpočtu za rok 2012

II. Bere na vědomí:
1. Kontrola usnesení
2. Žádost HCM – ČEZ Distribuce, a.s.

Zapsala : J. Husnajová
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