
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 15.1.2003, v 19:00 hod. 
  

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

  členové ZO pí J.Julínková, p. M.Durek, p. J.Vávra 
nepřítomni: pí S.Kalašová, p. M. Jordán 
občané: 7 
  

Program: 
  

1. Volba předsedů do finančního a kontrolního výboru (zákon č.128/2000Sb. o obcích § 117-
výbory) 

2. Volba 3 zástupců do Valné  hromady sdružení obcí RJ Všestary 
3. Projednání dalších připomínek k územnímu plánu obce 
4. Vývěsní tabule v chatových oblastech 
5. Zřízení světelné signalizace na přechodu pro chodce v obci Mukařov 
6. ROPID - dotazník k rozsahu poskytovaných slev pro občany starší 70 let 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto body: 

 
1. ZO na základě zákona č. 128/2000Sb.,O obcích § 117 zřídilo finanční a kontrolní výbor. Do funkce 
předsedy finančního výboru byla zvolena pí.Julínková, do funkce předsedy kontrolního výboru byl zvolen p.Vávra. 
přihlášky do těchto výborů podali: M.Novotný, J.Hromada, M.Vykysalý, J.Malá, Ž.Svobodová, L.Burešová, 
H.Svobodová, J.Prokešová ml., J.Prokešová st. 
první schůzka těchto výborů bude dne 21.1.2003  
2. Do Valné hromady sdružení obcí RJ byli zvoleni 3 zástupci obce Svojetice a to: B.Hnulík, J.Vávra, M.Jordán.  
3. Projednání dalších připomínek k územnímu plánu obce bylo odloženo z důvodu nepřítomnosti člena stavební 
komise p.Jordána.  
4. ZO odsouhlasilo zhotovení vývěsních tabulí v chatových oblastech.  
5. ZO pověřilo pí.Hromadovou k zastupování ve věci zřízení světelné signalizace na přechodu v obci Mukařov. 
Tato jednání probíhala již v minulém roce za účasti těchto obcí: Mukařov, Svojetice, Klokočná, Tehovec 
ZO schválilo finanční spoluúčast na této akci - cca  50 - 60.000,-Kč  
Budou osloveni místní podnikatelé, kteří by mohli také tuto akci k zajištění bezpečného přechodu vozovky, 
zejména dětí, které navštěvují ZŠ finančně podpořit.  
6. ROPID - ZO souhlasí  
    a)  aby byla poskytována 100% bezplatná přeprava pro seniory nad 70 let 
    b)  aby byla zachována sleva pro občany starší 70 let na bezplatnou přepravu na linkách PID i v roce 2003  
         (vzniklá ztráta z této slevy je dotována z rozpočtů objednatelů)  
zasedání bylo ukončeno v 21:30 hod.  
zapsala: pí. Hromadová 
ověřila: pí Julínková 
starosta: p. Hnulík 
20.1.2003    
 


