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 15.05.2002, v 19:00 hod.

přítomni:

starosta p. B.Hnulík
zástupce pí I. Hromadová
členové ZO pí S.Kalašová, pí E. Klímová, pí B.Susová, p. M. Jordán, p.
J.Vávra
nepřítomni:pí J.Čápová, p. M.Durek,
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto body:
1. Byla projednána a schválena žádost manželů Karetových o pronájmu slepé cesty p.č. 1035/1,
která je v majetku obce a bude používána pouze jimi, v případě zájmu dalších osob bude
žádost opětně posouzena. Nájem se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Nájem bude nájemce hradit formou péče o pozemek na vlastní náklady.
2. Oznámení ředitelky MŠ o uzavření ve dnech 1.7. - 30.8.2002, Mateřské školy
3. OÚ upozorňuje všechny občany, kteří používají městskou hromadnou dopravu, že nyní je
vhodná doba na připomínky k j
4. OÚ upozorňuje všechny občany, kteří používají městskou hromadnou dopravu, že nyní je
vhodná doba na připomínky k jízdním řádům a jejich zaslání na ROPID
5. OZ odsouhlasilo nákup 5 ks příruček "Pro případ ohrožení"
6. ZO projednalo žádost občanů o znovu zařazení svých pozemků do zástavbového plánu na
základě dopisu správce konkurzní podstaty ing.Talácka. ZO vyhovělo této žádosti s tím, že
bude nutno opětně posoudit plán této společnosti a přehodnotit stanoviska, která byla ZO
vynesena v roce ve kterém bylo žádáno o územní rozhodnutí. Ing.Talácko bude požádán ke
konzultaci.
7. Starosta seznámil ZO s organizačně technickým zabezpečením voleb do Poslanecké
sněmovny konané ve dnech 14.a 15.června 2002
8. Byla provedena smlouva o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci o podmínkách
umístění stavby "vodovodní síť Svojetice"
9. Bude zaslán členský příspěvek ve výši 10 000.- Kč "Svazku obcí Region-jih"
10. ZO odsouhlasilo odměny pro členy ve výši 50% měs. odměn
11. ZO stanovilo poplatek ve výši 60.- za přívěs za auto v Areálu Bowling clubu - sběr odpadu
zapsala: pí. Hromadová
starosta: p. Hnulík
24.05.2002

