
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 19.09.2002, 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.Durek, p. M. 
Jordán, p. J.Vávra 

nepřítomni: pí J.Čápová 
  

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto body: 

1. ZO projednalo a schválilo dle zákona 320/2001 Sb. – Kontrolní řád obce 

2. Na základě žádosti rodičů, aby „školní autobus“ zastavoval v Mukařově ve směru na Prahu 
z důvodu velmi silného aut.provozu a tudíž nebezpečného přecházení vozovky bude zaslán 
dopis na ROPID (Regionální org. Pražské integrované dopravy) a na ČSAD Vršovice 
k vyřešení tohoto problému. 

3. ZO schválilo zajištění autobusové dopravy pro Obec Baráčníků ve Svojeticích na oslavu 100 
let trvání II.župy 

4. Na základě žádosti ředitelky MŠ o finanční příspěvek na předplaveckou výchovu. ZO schválilo 
částku 150,- Kč na dítě, které má v obci trvalý pobyt 

5. ZO projednalo žádost o pronájem obecní plochy na návsi od pí.E.Janotové (Dolton Ranch) a 
od p. M.Voldrába (restaurace). 
Obě tyto žádosti ZO zamítlo z tohoto důvodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, který 
je využíván jak hosty z Doltonu, tak i restaurace, ale i ostatními osobami, vznikl by v případě 
pronájmu problém s parkováním, procházením atd. (vyznačením pronajaté plochy). V případě 
finanční nabídky ve které se jedná o opravu asfaltu nabízí OÚ 1/3 podíl. 

6. ZO projednalo a schválilo v souvislosti s platností nového zákona č. 257/2001Sb. Zápis 
knihovny do databáze Ministerstva kultury ČR. 

7. ZO projednalo opětovnou stížnost pana J.Bukáčka na znečišťování místní kanalizace 
fekáliemi (doložené barevné fotografie)!  
Vzhledem k tomu, že stížností na toto téma přibývá Obecní úřad žádá občany, aby vzali na 
vědomí, že tato kanalizace je pouze na povrchovou vodu. V opačném případě bude 
zahájeno  přestupkové řízení! 

8. ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek obci zničené povodněmi (výše finanční částky 
ani jméno obce nejsou zatím stanoveny – bude upřesněno) 

9. ZO projednalo a schválilo zajistit změnu právní formy předškolního zařízení. Podle § 14 odst. 
2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000Sb., o obcích,a v souladu s § 27 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke dni  01.01.2003 

10. ZO odsouhlasilo opravu komunikace firmou IPS 

11. Volby 2002 – do zastupitelstev obcí. ZO jmenovalo do funkce zapisovatele pana Ing. J.Vrbatu 

zapsala: pí. Hromadová 
starosta: p. Hnulík 
23.09.2002  
 


