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Zpráva ze zasedání ZO ze dne 29.09.2004, v 19:00 hod. 
  
přítomni starosta p. B.Hnulík 
  zástupce  p. M.Jordán 

  členové ZO  pí S.Kalašová, pí J.Julínková, p. M.Durek, p. J.Vávra 

Program: 

1. Zvolení zapisovatele a ověřovatele zasedání zastupitelstva obce 
2. Schválení programu ZO. 
3. Schválení záměru obce o odprodeji pozemků p.č. 174/3, 231/1, 231/2. 
4. Informace o jednání představenstva Svazku obcí Region Jih. 
5. Dodatky a změny k územnímu plánu obce jednající o pozemky p.č.174/4 potok, p.č.110, 105, 

108, 232/9 přidělení k územnímu plánu a změnu na využití pozemků p. Šmída na sklad a 
tenisová hala. 

6. Informace ze shromáždění starostů Svazků obcí Ladův kraj. 

  
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto body:     

1. Paní Julínková a pan Vávra zvoleni zapisovatelé a ověřovatelé zasedání 
ZO 
hlasování: ano: 6 ne: 0 zdržel se: 0  
2. Hlasování o programu ZO 
hlasování: ano: 6 ne: 0 zdržel se: 0     

3. Hlasování o schválení záměru obce o odprodeji výše uvedených 
pozemků 
hlasování: ano: 6 ne: 0 zdržel se: 0     

5. Hlasování o schválení dodatků a změn k územnímu plánu obce 
hlasování: ano: 6 ne: 0 zdržel se: 0 
  
Diskuze: 

Zastupitelstvo obce Svojetice odsouhlasilo vložení bodu programu - informaci o pohledávce za panem 
Voldrábem. Informaci provedl pan JUDr. Novák a Mgr. Pecháček. 

K diskusi se přihlásila paní Hromadová, která vznesla dotaz proč firma Rotwell si nevzala jako záruku 
restaurační zařízení, ale vyžaduje finanční odškodnění. 

Odpověď: JUDr. Novák na tento dotaz odpověděl, že finanční ocenění restauračního zařízení bylo jiné 
z pohledu firmy Rotwell a ZO. Zároveň zdůraznil i historický majetek občanů Svojetic, se kterým by 
firma Rotwell nerada disponovala. Proto došlo k dohodě mezi obcí Svojetice a firmou Rotwell k 
finančnímu splátkovému kalendáři na částku danou smlouvou. 

Mgr. Pecháček v druhé části informace o pohledávce informoval ZO a občany o krocích, které vedou k 
vyřešení této situace. Mgr. Pecháček se starostou obce dvakráte podávali vysvětlení na Krajské 
policejní správě, jedenkráte podávali vysvětlení na Okresní policejní správě z titulu podání trestního 
oznámení podané p. Voldrábem na ZO. Jedenkráte se účastnili soudního jednání ve věci uznání 
pohledávky obce Svojetice oproti p.Voldrábovi.Toto jednání bylo odročeno z titulu dodání podkladů 
p.Voldrábem. 

Při projednávání bodu č. 3, t.j. schválení odprodeje pozemků bylo vysvětleno tazatelům o které 
pozemky a v jaké lokalitě se jedná. Jsou to pozemky směr stará třešňovka a pozemek směr ke 
Klokočné. 

V bodě č. 4, t.j. informace o jednání Svazku obcí Regionu Jih, zastupitelstvo obce Svojetice 
odsouhlasilo v plném znění „Návrh usnesení zastupitelstva členské obce Svazku obcí Region Jih“. 

Pod bodem č. 5 , t.j. změny k územnímu plánu, bylo občanům vysvětleno o které pozemky obce se 
jedná. Jsou to pozemky podél Šmídových pozemků, směr k Tehovci a pozemek p.č. 174/4 - potok 
dělící pozemky obecní od pozemků Pozemkového fondu. Dále bylo projednáno pod tímto bodem - 
změna využití pozemků p. Šmída na sklad stavební materiálu a tenisová hala. 
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V diskusi o provedení nabídek upozornil p. Hromada na časové rozpětí uzavření nabídek na odprodej 
pozemků. Odpověď: Obecní zastupitelstvo vybíralo z postupných nabídek, ať už od firem, realitních 
kanceláří, osobních zájemců ty nejvyšší a s těmito zájemci se snaží uzavřít smlouvu o smlouvách 
budoucích a později kupní smlouvy. Je pravdou, že tyto nabídky se často lišily a to časovým údobím 
(zimní doba - letní doba). 

Dotaz p. Hromady a p. Vykysalého na funkčnost kontrolního výboru bylo odpovězeno p. starostou ve 
smyslu § 117 zák. 128, že obec má zřízeny tyto výbory jako iniciativní orgány ZO, kterým zadává 
úkoly. Tyto orgány působí dovnitř obce. 

Dotaz pí Vostřákové na posílení elektrického napětí v obci Svojetice. Bylo odpovězeno, že v současné 
době dochází průběžně k posílení elektrické sítě rozvodnými závody Benešov, ale zároveň, že tato 
organizace pracuje i na primárním vedení v regionu. Obecní úřad vznese dotaz na tuto organizaci o 
přeměření napětí u dotazované, vč. obce celé. 

Dotaz občanů Svojetic byl na aktualizaci webových stránek obce Svojetice. Odpověď: Webmaster, 
který udržuje internetové stránky obce Svojetice, byl dlouhodobě mimo republiku a po návratu 
onemocněl a byl v nemocničním ošetření. Náprava bude zjednána v co nejkratší době. 

 


