Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 12.6.2013 v 18:00hod., na OÚ Svinařov
(Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.
V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)
Přítomni:
J. Pružinec, R. Horová, M. Mach, M. Dušková, J. Husnajová
Host: paní I. Valtová
Omluveni: Z. Šmausová, P. Thon, J. 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
5. Oprava textu bodu č. 8, ze dne 29.5.2013 – změna hlasování
6. Auditorská zpráva o výsledcích a přezkoumání hospodaření za rok 2012
7. Projednání účetní závěrky roku 2012
8. Žádost o pokácení stromů
9. Přidělení čp.
10. Zakoupení modulu informačního systému KEO – účetnický program pro obce
11. Sdružení TSH – Členská schůze č. 12
12. Došlá pošta
13. Pošta odeslaná
14. Info
15. Usnesení
1.

Pan starosta přivítal OZ. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášení schopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena R. Horová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, J. Husnajová, M. Dušková
Hlasování 5:0
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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: 0

4.

Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí 646.9916,20 Kč. Všechny
platby jsou řádně uhrazeny. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit
prostředky na realizaci schváleného Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí

5.

Oprava Zápisu OZ ze dne 29.5.2013 bodu č.8
OZ projednalo a schválilo „ Sazebník úhrad“. „ Sazebník úhrad“ bude řádně vyvěšen na obecní
vývěsce dle zákona 15 dní.
Hlasování 4:1 pro: R. Horová, M. Mach, M. Dušková, J. Fučík
proti: Z. Šmausová

6.

Pan starosta informoval OZ o výsledku hospodaření obce za rok 2012. Obecní zastupitelstvo obce
Svinařov projednalo a schválilo závěrečný účet hospodaření obce Svinařov za rok 2012.
K tomu Auditorská zpráva o výsledcích a přezkoumání hospodaření za rok 2012 s výrokem –
„Účetnictví obce Svinařov za rok 2012 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace obce“.
Hlasování 5:0

7.

Zastupitelstvo obce Svinařov schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích účetní závěrku roku 2012 včetně výsledku hospodaření za rok 2012 ( Protokol viz.
Příloha)
Hlasování 5:0

8.

Pan starosta informoval OZ o žádosti paní Zelenkové. Z důvodu rizika pádu na dům čp. 34 v ulici
Smečenská, žádá paní Zelenková o povolení k pokácení stromu na pozemku – zahradě. Paní Z.
Šmausová / Životní prostředí/ provede místní šetření a na dalším OZ bude informovat o výsledku
šetření.
OZ bere na vědomí

9.

OZ projednalo a schválilo výzvu Městského úřadu ve Slaném ohledně přidělení čísla popisného.
Jedná se o novostavbu rodinného domu na parc.č. 76/1, 76/2 , ulice Zahradní v katastrálním
území Svinařov u Kladna. Bylo přiděleno číslo popisné 265.
Hlasování 5:0
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10. Pan starosta seznámil OZ s nabídkou od firmy Alis spol. s r.o. na dodání modulů informačního
systému KEO (Komplexní evidence obce). Jedná se o český informační systém, určený pro
zpracování administrativy obecních a městských úřadů, nabídka zahrnuje software a služby
(instalace, školení). Pan Mach osloví firmu Alis spol s r.o. a nabídku projedná. S výsledkem
jednání seznámí OZ.
OZ bere na vědomí
11. 12. schůze Svazku TSH: pan Mach seznámil čtením OZ s průběhem, výsledkem a usneseními 12.
členské schůze Svazku TSH (viz. Příloha)
K tomuto bodu projednalo OZ na návrh Svazku TSH použití kouřostroje. Zařízení testuje stav
těsnosti kanalizace a zároveň protokolárně odhalí domy, kde je dešťová voda připojena v rozporu
se zákonem a předpisy do splaškové kanalizace. OZ návrh schválilo.
Hlasování 5:0
12. Pošta došlá: - Auditorská zpráva o výsledcích a přezkoumání hospodaření za rok 2012 – viz bod.
č.6, 7.
13. Pošta odeslaná: - Katastrální úřad v Kladně – převod majetku MNV Svinařov na obec Svinařov
14. Info:
- Dne 10.6.2013 proběhlo nahlédnutí p. Valtovou a p. Adamovou do účetní knihy OÚ
- Nákup 2 ks profi oblečení SDH Svinařov z rozpočtu obce jako zřizovatele SDH
- Pohotovost – protipovodňová opatření – krizové centrum Kladno
- Byla provedena povinná STK na vozidle SDH Svinařov
- Oprava rozhlasu proběhla 11.6.2013
Závěr: Jednání zakončil v 18:25 hod. pan starosta
Zapsala R. Horová
Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

ověřovatel
Husnajová Jana

dne:

……………………………………..

ověřovatel
Dušková Miluše

dne:

…………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 12.6.2013
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje
1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Program zasedání
3. Oprava zápisu OZ ze dne 29.5.2013 bod. 8 – změna hlasování – Sazebník
úhrad
4. Auditorská zpráva o výsledcích a přezkoumání hospodaření za rok 2012
5. Projednání účetní závěrky roku 2012
6. Přidělení čp. 265
7. Schválení jednání 12. členské schůze Svazku TSH
8. Schválení použití kouřostroje do kanalizace

II. Bere na vědomí:
1. Žádost paní Zelenkové – povolení k pokácení stromu
2. Nabídka firmy Alis spol. s r.o. – KEO ( Komplexní evidence obce)

Zapsala : R. Horová
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