Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 9.1. v 18:00hod., na OÚ Svinařov
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)
Přítomni:
J. Pružinec , R. Horová, J. Husnajová, Z. Šmausová, P. Thon, M. Dušková
Omluveni: J.Fučík, M.Mach, 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. Žádost – povolení VHP / výherních hracích přístrojů/
6. Došlá a odeslaná pošta
7. Diskuse
8. Závěr
1. Pan starosta přivítal OZ a popřál mnoho úspěchů do nového roku. Přítomno je 6 členů. OZ je
usnášení schopné.
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 6 : 0

3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: Jana Husnajová informovala OZ o místním šetření
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., číslo IP-126001372/2 Svinařov – přípojka NN pro parc.č.56/3.
Hlasování: 6 : 0
Stránka 1 z 3

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan starosta informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 123.026,44 Kč. Všechny faktury jsou
zaplaceny v řádných termínech.
OZ bere na vědomí
5.

OZ projednalo a odsouhlasilo umístění a provoz VHP /výherních hracích automatů/
v pohostinství Ve VILLE a v hospodě u Pilařů.
Hlasování: 5 : 1

6. Pošta došlá:
- Žádost o povolení společností VIKTORIAPLAY, a.s., Liberec a PRAGUE BOWL a.s.k provozování
VHP dle § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění
pozdějších předpisů / viz bod.č. 5
Pošta odeslaná:

7. Diskuze
- Pan starosta: na základě výsledků šetření Kontrolního výboru byly zaslány výzvy občanům o
doložení dokladů ohledně vyvážení jímky a to občanům, kteří nejsou napojení k obecní
splaškové kanalizaci. Tři dopisy nebyly adresáty převzaty. Ostatní oslovení občané doklady o
vyvážení jímky řádně doložili.
8. Závěr: Jednání zakončil v 18:40 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 9.1.2013
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

1.
2.
3.
4.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Zřízení věcného břemene – přípojka NN parc.č. 56/3
Povolení umístění a provoz VHP / výherních hracích přístrojů/

II. Bere na vědomí:
1. Výše finančních prostředků na účtu

Zapsala :R. Horová
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