
Usnesení z jednání ZO, konaného dne 2. 5. 2005 v malém
sále OÚ ve Svitávce

Přítomni:  p. Šváb, p. Hanák, p. Makovská, p. PaedDr. Hoffmanová, p. Cvrkalová, p. Mgr. Antl,
p. Mgr. Randula, p. Mazal, p. Dvořák, p. ing. Vašíček, p. ing. Zapletal,
p. ing. Richterová, p. Horák

Omluveni: p. ing. Cetkovský, p. Zoubek

Hosté: p. Strbačka

1. Jednání zahájil a řídil starosta obce Jiří Šváb a řídilo se tímto programem:
a. volba ověřovatelů zápisu, usnesení
b. schválení víceprací opravy komunikací firmou DEAS
c. schválení koupě části pozemku p. Menšíka (p. č. 42)
d. zrušení předkupního práva pro obec Svitávka
e. návrh firmy DEAS na opravu komunikace Na Záhonech
f. diskuse závěr
ZO schválilo program 13 hlasy

2. ZO vzalo na vědomí jmenování nového zastupitele za KSČM za odstoupivšího p. Pavla
Blahy, který na svoji funkci rezignoval ze zdravotních důvodů p. Josefa Horáka, který
složil poslanecký slib a stvrdil jej podpisem.

3. ZO Svitávka bere na vědomí že změna č. I územního plánu obce Svitávka zabezpečuje
vytvoření nových ploch pro rozvoj bydlení a výroby na území obce a schvaluje podle §
84, odst. 2) písm. b zák. 128/2000 Sb. o obcích a podle § 31, odst. 1, zák. č. 50/1976 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, změnu č.
I územního plánu obce Svitávka. Hlasování: 13 pro.

4. ZO se usneslo na ověřovatelích zápisu usnesení – p. ing. Richterová, p. ing. Vašíček –
Hlasování 13 pro.

5. ZO se usneslo na schválení víceprací oprav komunikací firmou DEAS ve výši 187.350,-
Kč vč. DPH. Hlasování 1 zdržení (p. Horák), 12 pro.

6. ZO bere na vědomí uzavírku silnice II/150 od 7. 5. 2005 do 31. 8. 2005 s objížďkou přes
Svitávku.

7. ZO se usneslo na pronájmu pozemku p. č. 1401/57 p. JUDr. Siverové (1.157 m2). ZO
bere tím na vědomí , že JUDr. Siverová neakceptuje cenu za prodej tohoto pozemku,
(usnesení ZO 14. 2. 2005 ). ZO 13 hlasy schvaluje pronájem tohoto pozemku.
ZO se usneslo na ceně za pronájem tohoto pozemku – 300,-Kč/ročně + daň z nemovitosti
z tohoto pozemku.
Hlasování: 12 pro, 1 zdržení (ing. Richterová).

8. ZO se usneslo na zrušení předkupního práva na základě žádosti p. Mgr. Strbačkové
a p. Strbačky na část pozemku (o výměře 1.809 m2) p. č. 1788/8 Hlasování: 12 pro 1
zdržení (p. Cvrkalová)

9. ZO se usneslo na koupi pozemku od p. Menšíka p. č. 40 přibližně 400 m2 za cenu
15.000,-Kč. Po geometrickém zaměření se provede koupě. Hlasování: 13 pro



10. ZO vzalo na vědomí návrh firmy DEAS na opravu komunikace Na Záhonech
(1.358.980,-Kč vč. DPH). Starosta obce osloví další firmy (Strabag, Skanska, Silnice
Brno) na podání nabídky na tuto akci.

11. ZO projednalo žádost manželů Popelkových o prodej pozemků p. č. 1970/8 a 1970/7. ZO
nedoporučuje prodej do doby vyřešení položení kanalizace.

12. Starosta obce informoval zastupitelstvo o žádosti zaslané obcí na Vodovody a kanalizace
JMK o napojení Sasiny, Svitávka „U Labutě“ a Autobazaru na Brněnský vodovod.

13. ZO se usneslo na schválení rozpočtového opatření č. 1/05 v částce -18.000,-Kč, které
bylo zpětně odsouhlaseno za měsíc duben. Hlasování 13 pro.

14. ZO se usneslo na schválení závěrečného účtu hospodaření za rok 2004 a zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce r. 2004. Byla přijata zpráva s výhradou.
Zastupitelstvo obce se usneslo na odstranění zjištěných závad . (příloha) 11 pro. 2 zdržení
(p. ing. Zapletal, p. Horák )

15. V rámci schválení změn v ÚP se zastupitelstvo obce usneslo na schválení Obecně
závazné vyhlášky č. I/2005 ze dne 2. 5. 2005 o závazných částech změny č. I územního
plánu obce Svitávka, kterou se mění vyhláška č. 6/2002. Hlasování 13 pro.

Jednání zahájeno: v 18.00 hod., ukončeno 20.15 hod.


