ZÁPISNICA z obecného zastupiteľstva č. 3/2017/16
Dátum konania:
16.06.2017 o 19,00 hod.
Miesto konania:
budova obecného úradu v obci Svrbice
Prítomní:
starosta obce:
Vladimír Hromádka
poslanci obecného zastupiteľstva:
Ľubomír Púček
Ospravedlnení:

Milan Jurčo
Martin Vaštík
Ing. Ján Janda
Magdaléna Bultmanová

Program schôdze:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Vyhodnotenie a schválenie PHSR obce Svrbice na roky 2017 - 2022.
5. Prezentácia ponuky elektrického osvetlenia obce.
6. Jánske hne rok 2017 – príprava.
7. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016.
8. Diskusia, rôzne.
9. Návrh na uznesenie.
10. Záver.
Priebeh schôdze:
1. Starosta otvoril zasadnutie, privítal účastníkov a skonštatoval, že napriek
ospravedlnenej absencii dvoch poslancov je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné,
viď prezenčná listina. Zároveň bol schválený program schôdze.
2. Overovateľmi zápisnice boli určení Milan Jurčo a Martin Vaštík. Zapisovateľom sa
stal Ľubomír Púček.
3. V ďalšom bode programu prebehla kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia.
4. V tomto bode poslanci zhodnotili návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Svrbice (PHSR) na roky 2017-2022 a po dlhšej diskusii návrh jednohlasne
schválili.
5. Zástupca firmy LEDARENA s.r.o. odprezentoval poslancom NÁVRH
REKONŠTRUKCIE VREJNÉHO OSVETLENIA OBCE SVRBICE, viď príloha.
Poslanci sa živo zaujímali návrhom z viacerých uhlov pohľadu:
- ekonomickým – náklady – spôsob prefinancovania
- prínosom pre obyvateľov z pohľadu skvalitnenia životnej úrovne
- spôsob realizácie – kto to bude realizovať
- spôsob splácania
- záruka 5 rokov
Po prezentácii si ponechali poslanci čas na rozhodnutie, resp. čas na porovnanie
ponuky s ostatnými ponukami. Konečné rozhodnutie poslanci príjmu po porovnávaní
ponuky s ďalšími ponukami po stránke:
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a) kvality realizovaného diela vrátane záručnej lehoty
b) mieri nákladov na dielo a forme platby
c) zhodnotením navrhovanej zmluvy právnikom.
6. V tomto bode sa poslanci zaoberali realizáciou projektu 33. Ročník Jánskych ohňov
v spojitosti s MDD. Detailne sa dohodli na realizácii všetkých prípravných
a zabezpečovacích prác.
7. Poslanci sa oboznámili so Záverečným účtom obce Svrbice za rok 2016 a tento
schválili Záverečný účet obce Svrbice za rok 2016 je súčasťou zápisnice ako príloha.
8. V diskusii sa poslanci vracali spätne k realizácii verejného osvetlenia, kde sa snažili
doplniť výmenu verejného osvetlenia obce o realizáciu novej časti verejného
osvetlenia na parcele č. 74. Zložité technické problémy realizácie a tým aj zvýšené
náklady sťažujú realizáciu tohto projektu.
9. Zapisovateľ p. Púček predniesol návrh uznesenia a prítomní poslanci hlasovaním
jednohlasne schválili uznesenie v plnom rozsahu.
10. Na záver schôdze poďakoval starosta všetkým zúčastneným poslancom za ich účasť.

Overovatelia zápisnice:
Milan Jurčo:
Martin Vaštík:

.........................................
.........................................

V Svrbiciach
Dňa 16.6.2017
Vladimír Hromádka
starosta obce
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