Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 23.1. v 17:00hod., na OÚ Svinařov
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)
Přítomni:
J. Pružinec , R. Horová, J. Husnajová, Z. Šmausová, M. Dušková, M. Mach, M.Suchopárková, J.Fučík
Omluveni: P.Thon
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 – rozpočet 2013
5. Pojištění právní ochrany
6. ČSAD – navýšení poplatku na rok 2013
7. 2. Kolo prezidentské volby 25.1.2013 14-22 hod.
26.1.2013 8-14 hod.
8. Založení účtu ČNB – nařízení Ing. Kalousek
9. Odsouhlasení zápůjčky - kulturní komise
10. Došlá a odeslaná pošta
11. Diskuse
12. Usnesení
1. Pan starosta přivítal OZ. Přítomno je 8 členů. OZ je usnášení schopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena p. Romana Horová.
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec , M.Dušková, Z. Šmausová

2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 8 : 0
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3. Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva:

4. Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 292.828,13 Kč. Všechny faktury jsou placeny
v řádných termínech.
Pan Mach předložil OZ návrh rozpočtu na rok 2013. OZ bylo podrobně seznámeno s jednotlivými
položkami rozpočtu (OZ 19.12.2012). Příjmy obec rozpočtuje na rok 2013 ve výši 6 169 100,-Kč a
výdaje také ve výši 6 169 100,-Kč. Rozpočet obce na rok 2013 je vyrovnaný. Rozpočet bude
řádně vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, poté bude zaslán na Krajský úřad. OZ rozpočet
na rok 2013 schválilo.
Hlasování 8:0
5.

OZ projednalo a odsouhlasilo uzavření smlouvy „Pojištění právní ochrany“ pro rok 2013.
Hlasování 8:0

6. OZ projednalo Dodatek č. 6 /2013/ smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové
osobní dopravě uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů mezi ČSAD MHD Kladno a.s a Obcí Svinařov. Z důvodu dražších pohonných hmot se na
rok 2013 zvyšuje celková cena o 1 200,-Kč. Platby pro jednotlivé měsíce roku 2013 provede
objednatel zálohami ve výši 6 600,-Kč splatnými vždy do 20. dne příslušného kalendářního
měsíce. OZ Dodatek ke smlouvě schválilo.
Hlasování 8:0
7. Pan starosta informoval OZ o konání druhého kola prezidentských voleb, které se budou konat
v zasedací místnosti Obecního úřadu a to v pátek 25.1.2013 v době 14-22 hod a v sobotu
26.1.2013 v době 8-14 hod.
OZ bere na vědomí
8. Pan starosta informoval OZ o nařízení ministra financí ing. Miroslava Kalouska o založení
obecního účtu u ČNB.
OZ bere na vědomí
9. Odsouhlasení zápůjčky pro kulturní komisi – Kulturní komise požádala o zápůjčku na zájezd do
divadla v Praze ve výši 20 250,-Kč. Zápůjčka bude vrácena do pokladny obce.
Hlasování 8:0
10. Pošta došlá: ČSAD MHD Kladno a.s. – Dodatek č.6 /2013 /- navýšení ceny za veřejné služby ve
vnitrostátní linkové osobní dopravě.
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11. Pošta odeslaná: Povolení umístění a provoz VHP / výherních hracích přístrojů/ - odsouhlaseno OZ

12. Diskuze:
- Pan starosta a M.Mach seznámili OZ o 10. Členské schůzi svazku TSH.
-

OZ projednalo a odsouhlasilo časovou realizaci jednotlivých akcí v rámci rozvoje obnovy obce.
Dále OZ projednalo, který člen OZ a jakou akci si vezme na starost.
Hlasování 8:0

-

Pan starosta informoval OZ o zákonu č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č.172/1991 Sb., o
přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších
předpisů. Výše uvedený zákon se týká obecních pozemků, který se nacházejí v katastrech
okolních obcí Libušín a Smečno.
OZ bere na vědomí

Závěr: Jednání zakončil v 18:40 hod. pan starosta.

Zapsala : R.Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

……………………………………..

ověřovatel

Šmausová Zlata

……………………………………..

ověřovatel

Dušková Miluše

…………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 23.1.2013
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Výše finančních prostředků na účtu
Návrh rozpočtu na rok 2013
Uzavření Pojištění právní ochrany
Navýšení platby ČSAD MHD kladno a.s. za linkovou osobní dopravu
Zápůjčku pro Kulturní komisi na divadlo v částce 20 250,- Kč.
Realizaci akcí v rámci rozvoje obce

II. Bere na vědomí:
1. Konání prezidentských voleb
2. Zřízení účtu u ČNB
3. Schůze svazku TSH

Zapsala :R. Horová
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