
Usnesení  ze zasedání Rady obecního zastupitelstva ve 
Svitávce,konané dne 22. 4. 2002 

 
 

 
 
1. Zasedání zahájil a dále dle programu řídil starosta obce p. Šváb. 
 
2. Rada se usnesla a  vzala na vědomí a k organizačnímu zabezpečení  
Sbírku OkÚ č. 15/2002 

- návrh nové vyhlášky MV ČR 
- dotace z Programu obnovy vesnice pro r. 2002  
- krizové telefony pro orgány krizového řízení a spojení na obce 
- oznámení technických údajů o vozidlech SDH obcí 
- informace referátu vnitřních věcí 

 
Sbírku OkÚ č. 16/2002 

- informace o Nařízení vlády č. 122/2002 Sb. o odměnách členů OZ v r. 2002  
- RRR OkÚ o změně termínu podání žádosti o dotace na DPS v roce 2002 
- informace okresního hygienika k zákonu 256/2001 Sb. o pohřebnictví  

 
3. Rada se usnesla a  bere na vědomí Nařízení vlády č. 122/2002 Sb. o zvýšení platů 
      -     uvolněný starosta                            18.920 + 9.000 + 945  = 28.865,.-Kč 
      -      neuvolněný místostarosta                 5.180 + 5.180 + 945  = 11.305,-Kč 
      -      členové rady a předsedové komisí       900 + 110  = 1.010,-Kč 
      -      členové OZ                                           230 + 110 = 340,-Kč 
      a to se zpětnou platností od 1. 3. 2002.  
 
4. Rada se usnesla na  odsouhlasení  stavby žumpy na vyvážení v domě č. p. 49 Mezimostí. 
Jako I. etapu  řešení soc. zařízení v letošním roce.  
    Schváleno 5 hlasy. 
 
5. Rada se usnesla na  schválení  demolice domu Slavíčkova č. p. 59 na výstavbu DPS. Žádost 
o demoliční  výměr je požádáno. 
    Schváleno 5 hlasy. 
 
6 .Rada se usnesla na  schválení  výstavby DPS pro 6 bytových jednotek v Slavíčkové č. p. 59 
i s ohledem na   požadavky SFRB. Schváleno 5 hlasy. 
 
 7. Rada navrhuje projednání OZ ohledně dotace na činnost ve výši 20.000,-Kč. Schváleno 5        
    hlasy.  
 
  8 .K žádosti p. Kupsy I. na provozování veřejného vodovodu ve Svitávce bylo rozhodnuto,                       
že      v současné době pan Kupsa nesplňuje zákonné požadavky zákona č. 274/2001 Sb. , tj. 
nevlastní licenci k provozování veřejného vodovodu. Schváleno 5 hlasy. 
 



9. Rada OZ se usnesla a  schválila Smlouvu o nájmu a provozu vodovodu ve Svitávce 
mezi Obcí Svitávka a Vodárenskou akciovou společností, a.s. divize Boskovice. 
Schváleno 5 hlasy.  

10. Rada OZ se usnesla a  schválila výhledový plán prací v obci na letošní rok: DPS, 
demolice domu č. 59, chodníky u bytovek a na náměstí, hřbitov rozšíření, veřejné 
osvětlení u bytovek, podlaha tělocvičny ZŠ a zbourání kůlny u dřívější MS. Schváleno 
5 hlasy. 

 
11. Rada se usnesla a  schválila zrušení usnesení rady OZ z roku 1996 ohledně snížení 

nájemného pro paní Daňkovou Evu – Palackého 448. Protože podmínky pro snížení 
nájemného pominuly. Schváleno 5 hlasy. 

 
Schůze ukončena v 18.00 hod, zahájena 16.00 hod. 
 
Zapsal: ing. Kachlík 
 

Opis zápisu provedla: Dřevová   Kontrolu opisu provedl:  


