Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 2.10.2013 v 17:00hod., 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, Z. Šmausová, J. Husnajová,
Omluveni: J. Fučík, 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
5. Zrušení smlouvy p. Kiliášové a převod na nového nájemce
6. Darovací smlouva-ČNES
7. Objednávka p. Zmatlíková-zajištění dokladů kanalizace
8. Návrh odměny p. Husnajové – zapůjčování a evidence sportovního náčiní
9. Žádost o povolení svodu dešťové vody do stávající dešťové kanalizace
10. Žádost o zrušení VHP/ výherních hracích přístrojů/ - firma VIKTORIAPLAY
11. Žádost o povolení VHP/ výherních hracích přístrojů/ firma STARDUST elecronic a.s.
12. Došlá pošta
13. Pošta odeslaná
14. Info

15. Usnesení
1.

Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena R. Horová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, J. Husnajová, Z. Šmausová
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 42.282,18 Kč. Všechny
pohledávky jsou k 2.10.2013 zaplaceny. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné
zajistit prostředky na realizaci schváleného Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí

5.

OZ projednalo a odsouhlasilo výpověď ze smlouvy p. Růženy Kiliášové parc. č. 498/23 sepsané
dne 1.4.2012, za účelem provozování pastvin pro koně s výpovědní lhůtou do 30.11.2013, za
částku 2,-Kč/m²/rok, o ploše 28. 447 m². Současně projednalo a schválilo pronájem pozemku p.č.
498/23 o rozloze 28. 447 m², za účelem zřízení pastviny pro koně novému nájemci panu Martinu
Homonickému, bytem Prokopská 183, 273 06 Libušín. Navrhovaná částka pronájmu činí 56.894,Kč/ročně na dobu určitou, nejméně na dobu 10 let.
Hlasování 5:0

6.

OZ projednalo a odsouhlasilo převzetí Darovací smlouvy od firmy ČNES, dopravní stavby, a.s.
Dárce přenechává dar / sportovní vybavení k rekonstruovanému hřišti/ obdarovanému za
účelem provozování neziskové sportovní činnosti mládeže a dospělých a rozvoje sportovní
činnosti v obci Svinařov. Obdarovaný se zavazuje, že použije dar výhradně ke stanovenému
účelu. OZ rozhodlo, že firmě ČNES, dopravní stavby, a.s. bude za poskytnutý dar poslán děkovný
dopis.
Hlasování 5:0

7.

OZ projednalo a schválilo objednávku paní Marcele Zmatlíkové / projektová činnost ve výstavbě
pro zajištění inženýrské činnosti, existence stavby kanalizace v ulici Zahradní, povolení změny
stavby dešťové kanalizace v ulicích Na Průhoně a Zahradní na kanalizaci splaškovou v k.ú.
Svinařov u Kladna. Objednávka je vystavena na částku 25.000,-Kč.
Hlasování 4:0 pro: J. Pružinec, R. Horová, M. Mach, J.Husnajová
zdržel se: Z. Šmausová

8.

OZ projednalo a odsouhlasilo paní Stanislavě Husnajové bytem ul. Za Křenovkou čp. 112 odměnu
ve výši 500,-Kč/měsíc/, za půjčování sportovního náčiní. S paní S. Husnajovou bude sepsána
Dohoda o provedení práce na zápůjčku sportovního náčiní.
Hlasování 4:0
pro: J. Pružinec, R. Horová, M. Mach, Z. Šmausová
zdržel se hlas.: J. Husnajová

9.

OZ projednalo žádost p. Šáry bytem v ul. Zahradní čp. 211 a p. Batakova bytem v ul. Zahradní čp.
136 o povolení svedení okapové vody do nově vytvořené roury, vedené pod chodníkem, který je
ve vlastnictví obce par.č.141/2, 142/2 a parc.č. 112/2. OZ souhlasí s napojením na dešťovou
kanalizaci, pokud budou splněny všechny podmínky, které pro zbudování kanalizační přípojky
klade stavební zákon č. 183/2006.
Hlasování 5:0
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10. OZ schválilo žádost firmy VIKTORIAPLAY a.s o zrušení povolení k provozování VHP/ výherních
hracích přístrojů/ umístěných v restauraci „Ve Ville“
Hlasování: 5:0
11. OZ schválilo žádost firmy STARDUST electronic a.s. ohledně umístění a povolení k provozu VHP
/ výherních hracích přístrojů/ v restauraci „ Ve Ville“.
Hlasování: 4:1

pro: J. Pružinec, M. Mach, J. Husnajová, Z. Šmausová
Proti: R. Horová

12. Pošta došlá: - firma VIKTORIAPLAY a.s. – žádost o zrušení povolení VHP v restauraci „ Ve Ville“
viz-bod. č. 10.
- Firma STARDUST electronic a.s – žádost umístění a povolení provozu VHP v restauraci „Ve
Ville“ viz- bod.č. 11.
13. Pošta odeslaná: odeslané smlouvy občanům na odpojení dešťové kanalizace v ul. Na Průhoně a
V ul. Zahradní – 44 ks.
14. Info: - jednání s občany z ulic Na Průhoně a Zahradní – odpojení dešťových svodů ze stávající
dešťové kanalizace.
Závěr: Jednání zakončil v 18:00 hod. pan starosta
Zapsala R. Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

Ověřovatel

Husnajová Jana

dne:

……………………………………..

ověřovatel

Šmausová Zlata

dne:

…………………………………….

ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 2.10.2013
Obecní zastupitelstvo

I. Schvaluje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Výpověď p. R. Kiliášové ze Smlouvy o pronájmu pozemku parc.č.498/2
Pronájem pozemku parc .č. 498/2 p. M. Homonickému
Odsouhlasení darovací smlouvy firmě Čnes, dopravní stavby, a.s.
Objednávku p. M. Zmatlíkové-inženýrská činnost
Odměny a Dohoda o provedení práce na zápůjčku sportovního náčiní p. S.
Husnajové
8. Žádost p. Šáry a p. Batakova, připojení svodů do stávající dešťové
kanalizace, podmíněno splnění podmínek stavebního zákona č. 183/2006
9. Zrušení povolení VHP/ výherních hracích přístrojů v rest. Ve Ville
10.Povolení umístění a provozování VHP/ výherních hracích automatů v rest.
Ve Ville

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

Zapsala : R. Horová
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