Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 6.3.2013 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.)

Přítomni:
J. Pružinec , R. Horová, M.Mach, J.Fučík, P.Thon
Omluveni: J.Husnajová, Z. Šmausová, M. Dušková
6.3.2013 ukončila svoji činnost v OZ paní Marie 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 o úpravu nájemní smlouvy parc.č. 1158/1
6. Ukončení činnosti OZ paní Marie Suchopárková
7. Stížnost na zaměstnance OÚ Svinařov
8. Došlá a odeslaná pošta
9. Diskuse
10. Usnesení

1. Pan starosta přivítal OZ. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena p. Romana Horová.
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec , M.Mach, P.Thon
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2. Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 5 : 0

3.

Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: Výběrové řízení bezdrátového rozhlasu – z důvodu
odstoupení jednoho člena komise, nebylo zadávací řízení na zakázku malého rozsahu projednáno
a komise nepředložila návrh na přidělení zakázky. Vzhledem ke skutečnosti, že OZ neobdrželo
doporučení výběrové komise k zadání zakázky, rozhodlo OZ o pořádání mimořádného jednání OZ
dne 11.3.2013 v 16:30 hod., kde OZ vyhodnotí podané nabídky a rozhodne o přidělení zakázky.
Hlasování 5:0

4.

Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje 434.853,80 Kč. Všechny faktury jsou
zaplaceny v řádných termínech a je vytvářena finanční rezerva na letošní akce dle plánu rozvoje
obce. Úsporný program zůstává i nadále v platnosti.
OZ bere na vědomí

5. OZ projednalo žádost paní Jindřišky Červené ohledně úpravy nájemní smlouvy parc. č. 1158/1.
Paní Červená v žádosti uvádí, že pozemek je téměř z 40% prorostlý kořeny, křovím, maliním a
jinými trnitými křovisky, takže větší část pozemku nelze dále upravovat a užívat a žádá snížení
nájemní částky na 1,-Kč / 1 m² za rok. Částka 1,-Kč za 1m² je v rozporu s platnou obecní
vyhláškou, která stanoví cenu pronájmu částku 2,-Kč za m² a rok. Z tohoto důvodu není možné
žádosti vyhovět.
Hlasování 0:5

6.

Ke dni 6.3.2013 doručila paní Marie Suchopárková odstoupení z OZ.
Obecní zastupitelstvo děkuje paní Suchopárkové za vykonanou práci.
OZ bere na vědomí
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7. OZ projednalo anonymní stížnost, ve které si anonymní občan stěžuje na pracovní morálku a
výsledky práce zaměstnanců údržby obecního úřadu. OZ projednalo stížnost takto:
Pracovní úkoly přiděluje v současnosti pracovníkům údržby pan starosta denně. Stejně tak denně
úkoly kontroluje. V případě nesplnění některých úkonů, například z časových nebo kapacitních
důvodů, je pracovní úkon přesunut na následující den.
Vzhledem k tomuto anonymnímu oznámení OZ přistupuje s okamžitou platností k následujícímu
opatření: zaměstnancům údržby bude přidělena tzv. pracovní kniha, ve které se bude denně
evidovat denní pracovní činnost a taktéž odpracované hodiny. Práci zaměstnancům údržby bude i
nadále zadávat starosta.

Hlasování 5.0

8. Pošta došlá:
-

Úprava nájemní smlouvy parc.č.1158/1 – viz bod 6.
Stížnost na zaměstnance Obecního úřadu – viz bod 7.

9. Pošta odeslaná:
- Reklamace stočného/p.Valtová
- Dopis ing.Kalouskovi/ Ministr Financí /zřízení účtu u ČNB
- Výzva o zaplacení odpadů občanům hlášeným na OÚ Svinařov

10. Diskuze:
Pan starosta seznámil OZ o čerpání řádné dovolené paní Ilony Fürstové a to v době od
18.3.-22.3.2013 – bude oznámeno na www obce.

Pan starosta poděkoval panu Husnajovi za údržbu komunikací v obci během sněhové
kalamity.

Ze sloupu elektrického osvětlení v ulici Za Křenovkou bude odborně stažena přípojka
elektrického napětí 230 V, která bude využita dle potřeb obecních akcí v lokalitě „ Za
Lébrákem“. Bude zvolena varianta připojení na stávající veřejné osvětlení a to z důvodu, že
stažení přípojky z rozvodu vysokého napětí bylo zkalkulováno na více než 30.000,-Kč.
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( povolení ČEZ, vybudování rozvaděče, apod.) a výdaje v případě konání obecní akce jsou
v řádu desítek korun. Z dlouhodobého hlediska je tedy stažení přípojky z vysokého napětí
nerentabilní.
OZ bere na vědomí

Závěr: Jednání zakončil v 19:00 hod. pan starosta.

Zapsala : R.Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

……………………………………..

ověřovatel

Miroslav Mach

……………………………………..

ověřovatel

Petr Thon

…………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 6.3.2013
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Mimořádné jednání OZ 11.3.2013 / výběrové řízení obecního rozhlasu/
Zamítnutí žádosti úpravy nájemní smlouvy na parc.č. 1158/1
Projednání stížnosti na zaměstnance OÚ a přijatá opatření

II. Bere na vědomí:
1. Stav peněžních prostředků na účtu
2. Nepředložení návrhu na přidělení zakázky na instalaci veřejného
rozhlasu z důvodu nekompletní výběrové komise
3. Odstoupení paní Marie Suchopárkové z OZ
4. Stažení elektrické přípojky ze sloupu obecního veřejného osvětlení

Zapsala :R. Horová
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