
Zápis byl stažen z původních starých webových stránek. 
Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Zpráva ze zasedání ZO ze dne 13.03.2002, v 19:00 hod. 

  

přítomni: starosta p. B.Hnulík 
  zástupce  pí I. Hromadová 

  členové ZO  pí S.Kalašová,  pí B.Susová, p. J.Vávra 
nepřítomni: pí J.Čápová, pí E. Klímová, p. M.Durek, p. M. Jordán, 
  

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto body: 

1. Na základě žádosti firmy STOA s.r.o. o povolení vybudování studny na parcele č. 177/26 OÚ 
souhlasí s provedením jednoho vrtu za předpokladu nesnížení kapacity vody na okolních 
pozemcích. 

2. Žádost o finanční příspěvek na činnost klubu žádá Klub rodičů a přátel při zvláštní škole 
v Říčanech. Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční částku ve výši 4 000.-Kč. – bude zasláno na 
účet klubu.  

3. Žádost p.J.Šindeláře o povolení vybudování studní na parcele č. 
151/51,52,53,54,55,56,57,58. Bez námitek - na výše uvedených pozemcích za předpokladu 
nesnížení kapacity vody na okolních pozemcích 

4. ZO projednalo žádost p.Šonky o stavbu rod.domku v chatové oblasti. OZ souhlasí za 
předpokladu,že stavebníci nebudou na OÚ požadovat zajištění služeb, které nejdou zajistit 
z důvodů úzké komunikace  

5. Žádost ředitelky MŠ o finanční příspěvek na plavání. ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 
100.-Kč na dítě s trvalým pobytem v obci Svojetice (jedná se asi o 12 dětí , které se zúčastní 
kurzu předplavecké výchovy v Benešově) - Finanční částka bude předána rodičům v hotovosti 
dle soupisky. 

6. Žádost o zlepšení hygienického prostředí – pedikúra, vystavění Fayncovy vaničky, aby to 
odpovídalo hyg.předpisům podala pí. Z.Vejmelková. OZ rozhodlo, že se bude podílet na 
zlepšení hyg.předpisů tím, že obloží keramickým obkladem umyvadlo. O vybudování vaničky 
OZ neuvažuje, protože místnost by se tím stala jednoúčelová 

7. ZO schválilo bez námitek rozpočet na rok 2002 

8. ZO schválilo žádost pana JUDr.Jiřího Kulvejta o odkoupení části komunikace parc.č.1035/3. 
Jedná se o zarovnání pozemku. 

9. ZO projednalo a schválilo kriteria pro přijetí dětí do předškolního zařízení 

zapsala: pí. Hromadová 
starosta: p. Hnulík 
18.03.2002  
 


