Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

konaného dne 4.6. 2014 v 17:00 hod., 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, J. Husnajová, M. Mach, 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
5. Auditorská zpráva o výsledcích a předložení hospodaření za rok 2013
6. Projednání účetní závěrky roku 2013 - protokol
7. Návrh za zakoupení dětského hracího prvku – lanová pyramida na dětské hřiště
8. Poděkování všem aktérům a sponzorům za Máje
9. Nabídka na opravu příklopů na kanalizaci
10. Došlá pošta
11. Pošta odeslaná
12. Usnesení
1.

Pan starosta přivítal OZ a všechny přítomné. Přítomno je 5 členů. OZ je usnášeníschopné.
Zapisovatelem zápisu byla určena J. Husnajová
Ověřovatelé zápisu: J. Pružinec, J. Husnajová, Jaroslav Fučík
Hlasování 5:0

2.

Pan starosta přednesl výše uvedený program. Program schůze byl jednohlasně přijat.
Hlasování 5:0
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3.

Kontrola Usnesení z minulého zastupitelstva: 0

4.

Informace o stavu finančních prostředků na účtu – pan Mach informoval OZ o stavu finančních
prostředků na účtu. K dnešnímu dni obec disponuje provozní hotovostí 190.407,50 Kč. Na
spořícím účtu Equa je uloženo 1,700,000,- Kč. Veškeré platby k polovině měsíce června jsou
uhrazeny. Stále platí, že je nastaven úsporný program, je nutné zajistit prostředky na realizaci
schváleného Plánu rozvoje obce.
OZ bere na vědomí

5.

Pan starosta informoval OZ o výsledku hospodaření obce za rok 2013. Obecní zastupitelstvo
Obce Svinařov projednalo a schválilo závěrečný účet hospodaření obce Svinařov za rok 2013.
K tomu Auditorská zpráva o výsledcích a přezkoumání hospodaření za rok 2013 s výrokem –
„Účetnictví obce Svinařov za rok 2013 poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace obce“.
Hlasování: 5:0

6.

Zastupitelstvo obce Svinařov schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích účetní závěrku roku 2013 včetně výsledku hospodaření za rok 2013 ( Protokol viz.
Příloha).
Hlasování: 5:0

7. OZ projednalo a schválilo nákup dětského herního prvku Lanové pyramidy na dětské hřiště .
Hlasování 5:0

8. Pan starosta poděkoval SDH Svinařov, sponzorům a všem organizátorům za pořádání akce
Staročeských Májů ve Svinařově.

9. Pan starosta seznámil OZ s poptávkou firmě Středočeské vodárny, a.s. na výměnu 2ks
kanalizačních poklopů v ul. Rudé Armády. Financování výměny poklopů bude projednáno se
Svazkem obcí TSH a KSÚS Kladno.
OZ bere na vědomí

10. Pošta došlá:
- Pí. Frömmelová /e-mail/- dotaz ohledně osvětlení v ul. Zahradní
- Středočeské vodárny a.s. - cenová nabídka – výměna 2ks kanalizačních poklopů
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11. Pošta odeslaná:
- Pí. Slámová – stanovisko vyjádření na napojení na obecní kanalizaci a komunikaci
- Pí. Vondráčková - zbourání zdi na p.č. 16 v k.ú. Svinařov u Kladna
12. Info:
-

kontrola České inspekce Životního prostředí Praha - Ohlášená kontrola nakládání
s odpadními vodami v obci Svinařov provedená na základě podnětu, který je na ČIŽP
veden pod č. 14/41/0220.
Kontrolní zjištění – závěr: zjištěné skutečnosti nepovažuje ČIŽP za porušení vodního
Zákona.
Řízení na změnu užívání kanalizace Na Průhoně / Zahradní probíhá dále dle plánu.
OZ bere na vědomí

-

OZ projednalo a schválilo nákup grilu, který bude použit při akcích, pořádané obecním
úřadem.
Hlasování: 5:0

Závěr: Jednání zakončil pan starosta v 19:15 hod.

Zapsala R. Horová

Ověřovatelé zápisu:
Pružinec Jaroslav

dne:

……………………………………..

dne:

……………………………………..

dne:

…………………………………….

Ověřovatel

Husnajová Jana
ověřovatel

Fučík Jaroslav
ověřovatel
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USNESENÍ
ze zasedání OZ dne 4.6.2014
Obecní zastupitelstvo

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

Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Program zasedání
Auditorskou zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2013
Účetní závěrku roku 2013
Nákup Lanové pyramidy na dětské hřiště
Nákup grilu

II. Bere na vědomí
1.
2.
3.
4.

Stav finančních prostředků na účtu
Poptávka na Středočeské vodárny, a.s. – výměna kanal. poklopů
Kontrola ČIŽP – kontrola odpadních vod
Pokračování řízení na změnu užívání kanalizace Na průhoně / Zahradní

Zapsala : R. Horová
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