
Usnesení  z jednání zastupitelstva obce
 konaného dne 3. 7. 2006 ve Svitávce

ítomni: p. ing. Cetkovský, p. Horák, p. Makovská, p. Paeddr.. Hoffmanová, p. Cvrkalová,
p. Mazal, p. Vašková, p. Mgr. Randula, p. ing. Vaší ek, p. Zeman, p. ing. Richterová, p.
Zoubek, p. ing. Zapletal od bodu 5)

Omluveni: p. Šváb, p. Dvo ák
Hosté: p. Šméralová

1. Starosta obce p. ing. Cetkovský zahájil jednání zastupitelstva obce, které bylo svoláno
v souladu se zákonem . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , dále
oznámil,l že zapisovatelkou je p. D evová, za s ítání hlas  odpovídá p. D evová. ZO
zahájilo jednání za p ítomnosti 12 len  a tím bylo zastupitelstvo a obce schopno se
právoplatn  usnášet. Starosta obce seznámil leny zastupitelstva obce s tímto
programem:

1) Zahájení, schválení programu jednání ZO
2) Kontrola pln ní usnesení
3) Schválení ov ovatel  zápisu usnesení
4) Dotazy a p ipomínky ob an
5) Výb r zhotovitele autobusové zastávky na nám stí
6) Projednání zám ru prodeje pozemku obce – ást pozemku p. . 147/2 o vým e

cca 65 m2 na základ  žádosti manžel  K ipských
7) Projednání zám ru prodeje pozemk  obce: pozemek p. . 197/9 – 135 m2,

197/30 o vým e 140 m2, 1970/8 – cca 71 m2, 1970/8 – cca 71 m2 1970/29 –
cca 60 m2 1970/31 – cca 70 m2 a ást p. . 1970/35 o vým e cca 40 m2 na
základ  žádosti p. Bohumila erného

8) Projednání zám ru prodeje pozemk  obce pozemek p. . 1970/7 – 156 m2,
1970/8 – 610 m2, 1970/32 – 162 m2 a ásti pozemku p. . 1970/35 o vým e
cca 20 m2 na základ  žádosti manžel  Popelkových

                  9)     Projednání zám ru prodeje pozemku obce : ást pozemku p. . 75/5 – 9 m2 –
na   základ  žádosti p . Marka íhy

                 10)   Projednání zám ru prodeje pozemk  obce: pozemek p. . 1970/19 – 138 m2 –
na základ  žádosti p. Matušky M.
                11/)   Projednání zám ru prodeje pozemk  obce pozemky p. . 1970/13 o vým e
143 m2, 1970/14  o vým e 145 m2 na základ  žádosti manžel  Št rbových
                12)    Projednání zám ru prodeje pozemk  obce :pozemky 1970/15 – 129 m2 a
1970/16 – 131 m2 na základ  žádosti p. Jany Pernicové
                13)  Projednání zám ru prodeje pozemk  obce: ásti pozemku 1970/18 – cca 70 m2,
1970/17 – cca 100 m2, 1970/22 – cca 100 m2 a 1970/21 – cca 90 m2, a ásti pozemku p. .
1970/35 – cca 20 m2 na základ  žádosti p. Radovana Horáka
               14) Dohody o finan ní ú asti nájemc  na vým  oken – p ijetí dar  – p. Pinkava
Ant. Hybešova 40 ve výši 19.507,-K , a p. Valouškové Jind išky  Hybešova 40 – ve výši
6.992,-K .
               15)  Poskytnutí finan ního daru na opravu fasády kostela ve Svitávce



               16)   Projednání uzav ení darovací smlouvy mezi Obcí Svitávka a ímskokatolickou
farností ve Svitávce ve v ci darování pozemk  h bitova a ásti pozemku farní zahrady p. .
79/1 o vým e cca 190 m2 za ú elem plánované výstavby parkovišt
              17)   Projednání uzav ení darovací smlouvy mezi Obcí Svitávka a  Jitkou a
Old ichem Dy kovými – na darování pozemku v k. ú. Svitávka p. . 132/2 o vým e 31 m2

              18)     Diskuse, záv r
  ZO se usneslo na schválení  programu jednání: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

2. Úkoly z minulého jednání ZO:  Protipovod ová opat ení v lokalit  u Koupališt  –
v jednání  s majiteli pozemk  p. ing. Maškem, p. Jalovým. ZO bere na v domí.

3. ZO se usneslo na schválení ov ovatel  zápisu usnesení: p. Paeddr.. Hoffmanová, p.
Horák. Hlasování:  11 pro, 1 zdržení (p. Horák)

4. Dotazy a p ipomínky ob an : p. Šméralová Pavla – dotaz jak vypadá jednání ohledn
kostela. Starosta obce – tato otázka bude projednávána v bodech 15. a 16.

5. ZO projednalo výstavbu autobusové zastávky na nám stí ve Svitávce. Byly
edloženy dv  nabídky  - firma TraditionaStyle ve výši 152.000 bez DPH

                                                                   Kment s. r. o. – 183.498,- v . DPH.
             ZO se neusneslo na výb ru firmy ani na provedení zastávky, do p íštího jednání
budou p edloženy další návrhy na vzhled zastávky.

6. ZO se neusneslo na schválení  zám ru  prodeje pozemku z vlastnictví obce –  a to ást
pozemku p. . 147/2 o vým e cca 65 m2 na základ  žádosti manžel  K ipských . ZO
vzhledem k uložením sítí v této lokalit  neodsouhlasila tento zám r prodeje.
Hlasování: 13 proti schválení zám ru,  0 pro, 0 zdržení.

7. ZO se neusneslo na schválení  zám ru prodeje pozemk  obce: pozemek p. . 197/9 –
135 m2, 197/30 o vým e 140 m2, 1970/8 – cca 71 m2, 1970/8 – cca 71 m2 1970/29 –
cca 60 m2 1970/31 – cca 70 m2 a ást p. . 1970/35 o vým e cca 40 m2 na základ
žádosti p. Bohumila erného. ZO neschválilo zám r prodeje tohoto pozemku
vzhledem k plánované zm  územního plánu obce a ur ení této lokality pro výstavbu
RD. Hlasování: 12 proti schválení zám ru, 1 zdržení (p. Horák), 0 pro.

8. ZO se neusneslo na schválení  zám ru prodeje pozemk  obce pozemek p. . 1970/7 –
156 m2, 1970/8 – 610 m2, 1970/32 – 162 m2 a ásti pozemku p. . 1970/35 o vým e
cca 20 m2 na základ  žádosti manžel  Popelkových. ZO neschválilo zám r prodeje
tohoto pozemku vzhledem k plánované zm  územního plánu obce a ur ení této
lokality pro výstavbu RD. Hlasování: 12 proti schválení zám ru, 1
zdržení(p.Horák),0proti

9. ZO se usneslo na schválení   zám ru  prodeje pozemku obce : ást pozemku p. . 75/5
– 9 m2 – na             základ  žádosti p . Marka íhy. ZO schválilo zám r prodeje ásti
pozemku. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.

10. ZO se neusneslo na schválení  zám ru prodeje pozemku ve vlastnictví obce pozemek
p. . 1970/19 – 138 m2 – na základ  žádosti p. Matušky M. ZO neschválilo zám r
prodeje tohoto pozemku vzhledem k plánované zm  územního plánu obce a ur ení
této lokality pro výstavbu RD. Hlasování: 12 proti schválení zám ru, 1 zdržení (p.
Horák), 0 pro.

11. ZO se neusneslo na schválení zám ru prodeje pozemk  obce pozemky p. . 1970/13 o
vým e 143 m2, 1970/14  o vým e 145 m2 na základ  žádosti manžel  Št rbových.
ZO neschválilo zám r prodeje tohoto pozemku vzhledem k plánované zm
územního plánu obce a ur ení této lokality pro výstavbu RD. Hlasování: 12 proti
schválení zám ru, 1 zdržení (p. Horák), 0 pro.



12. ZO se neusneslo na schválení   zám ru prodeje pozemk  obce :pozemky 1970/15 –
129 m2 a 1970/16 – 131 m2 na základ  žádosti p. Jany Pernicové. ZO neschválilo
zám r prodeje tohoto pozemku vzhledem k plánované zm  územního plánu obce a
ur ení této lokality pro výstavbu RD. Hlasování: 12 proti schválení zám ru, 1 zdržení
(p. Horák), 0 pro.

13. ZO se neusneslo na schválení  zám ru prodeje pozemk  obce: ásti pozemku 1970/18
– cca 70 m2, 1970/17 – cca 100 m2, 1970/22 – cca 100 m2 a 1970/21 – cca 90 m2, a
ásti pozemku p. . 1970/35 – cca 20 m2 na základ  žádosti p. Radovana Horáka. ZO

neschválilo zám r prodeje tohoto pozemku vzhledem k plánované zm  územního
plánu obce a ur ení této lokality pro výstavbu RD. Hlasování: 12 proti schválení
zám ru, 1 zdržení (p. Horák), 0 pro.

14. ZO vzalo na v domí uzav ení dohody o finan ní ú asti nájemc  na vým  oken – a
ijetí dar  – p. Pinkava Antonín Hybešova 40 – ve výši 19.507,-K  a p. Jind išky

Volouškové – Hybešova 40 ve výši 6.992,-K . Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.
15. ZO se usneslo na  poskytnutí finan ního daru na rekonstrukci el. rozvod  kostela ve

Svitávce v celkové výši 40.000,-K . Hlasování 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.
16. ZO schvaluje nabytí následujících pozemk , nacházejících se v kat. ú. Svitávka darem

do vlastnictví obce Svitávka od ímskokatolické farnosti Svitávka I : 6533681: -
ásti pozemku parc. . 79/1 – ovocný sad, podle geometrického plánu nov  ozna ené

jako pozemek p. . 79/3 o vým e 190 m2

pozemek p. . 1968/2 – ostatní plocha o vým e 2.623 m2. Hlasování: 13 pro, 0
proti, 0 zdržení.

17. ZO schvaluje uzav ení  darovací smlouvy mezi Obcí Svitávka a Jitkou a Old ichem
Dy kovými – nabytí pozemku do vlastnictví obce – pozemku p. . 132/2 o vým e 31
m2 v kat. území Svitávka. Hlasování 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.

18. ZO schválilo povolení výjimky z po tu d tí ve t íd  mate ské školy ve Svitávce o
navýšení po tu d tí ve t íd  mate ské školy a to o 4 v každé t íd . Hlasování 13 pro, 0
proti, 0 zdržení.

19. ZO vzalo na v domí informaci o uzav ené dohod  o odchytu ps  ve Svitávce mezi
stským ú adem Boskovice a Obcí Svitávka.

20. ZO vzalo na v domí informaci o povod ových opat eních na Semi i a Sebránku a
nabídce na Studie odtokových pom  (VH atelier, Agroprojekt, PSO, PRIS). Bude
ešeno na dalším jednání ZO.

Jednání zahájeno v 18.00 hod, ukon eno v 19.45 hod.


