
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Svitávka
konaného dne 4. zá í 2006 ve Svitávce

ítomni: p. ing. Cetkovský, p. Makovská, p. Paeddr.. Hoffmanová, p. Mazal, p. Vašková, p.
Mgr. Randula, p. Dvo ák, p. ing. Vaší ek,p . ing. Richterová, p. Zoubek, p. ing. Zapletal, p.
Zeman, p. Horák od bodu 10)
Omluven: p. Šváb

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, že zapisovatelkou je p. D evová, za s ítání hlas  odpovídá p. D evová. ZO
zahájilo jednání za p ítomnosti 13 len  a tím bylo zastupitelstvo obce schopno
právoplatn  se usnášet. Starosta obce seznámil leny zastupitelstva s tímto
programem:

a. Zahájení, schválení programu jednání
b. Kontrola pln ní usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce
c. Schválení ov ovatel  zápisu
d. Dotazy a p ipomínky ob an
e. Zám r prodeje obecního pozemku p. . 2039/3 – Ivo Kupsa
f. Zám r prodeje ásti pozemku p. . 255/43 – Hakl Radovan
g. Zám r prodeje ásti pozemku p. . 253/3 – Ing. Jitka Sázavská
h. Zám r pronájmu nebytových prostor – Hybešova 40 – Efekt
i. Zám r prodeje obecních byt  Tovární 189
j. Deregulace nájemného
k. Cenová nabídka na zhotovení parkovišt  na nám stí a rozvod  pro VO
l. Rozpo tové opat ení 5/2006
m. zné
n. Diskuse, záv r

                Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení
2. ZO vzalo na v domí kontrolu pln ní usnesení z minulého jednání ZO.
3. ZO se usneslo na ov ovatelích zápisu usnesení: p. Mgr. Randula, p. ing. Richterová
4. Dotazy a p ipomínky ob an  – jednání se nezú astnili hosté.
5. ZO se usneslo na schválení  zám ru prodeje obecního pozemku p. . 2039/3 na

základ  žádosti p. Ivo Kupsy. Hlasování 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.
6. ZO projednalo zám r prodeje ásti pozemku p. . 255/43 na základ  žádosti p. Hakla

Radovana. ZO se neusneslo na schválení zám ru prodeje vzhledem k možnosti
rozší ení komunikace, vedení inženýrských sítí. Hlasování  o neprodeji: 13 pro, 0
proti, 0 zdržení.

7. ZO neprojednalo zám r prodeje ásti pozemku p. . 253/3, nebo  p. ing. Jitka
Sázavská stáhla svoji žádost o prodej pozemku. ZO bere na v domí.

8. ZO projednalo zám r pronájmu nebytových prostor – Hybešova 40 – Efekt – ZO se
usneslo na schválení zám ru o pronájmu s tím, že nájemní smlouva bude s 6 m sí ní
výpov dní lh tou, výše nájemného bude s 50 % navýšením oproti nájemnému p.
Šmídy. O pronájem nebytových prostor požádal p. Kl  Vladimír, se kterým bude
jednáno jako s budoucím nájemcem. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.

9. ZO projednalo zám r prodeje obecních byt . p. 189 – ul. Tovární. ZO se usneslo na
schválení zám ru. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.



10. ZO projednalo deregulaci nájemného dle zákona . 107/2006 o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu k 1. 1. 2007. ZO se neusneslo na zvýšení nájemného a
ponechává rozhodnutí o deregulaci nájemného na nové zastupitelstvo obce. Hlasování:
13 pro, 1 zdržení, 0 proti.

11. ZO projednalo cenovou nabídku na zhotovení parkovišt :
Adolf Galda – celková ástka v etn  DPH 352.359,-K
Marian Schneider – celková ástka v etn  DPH 404.600,-K
František Nedoma – celková ástka bez DPH 377.650,-K
Cenová nabídka na výkop pro kabely, VO
Adolf Galda – celková ástka v . DPH 156.376,-K
Marian Schneider – celková ástka v etn  DPH 237.286,-K
František Nedoma – celková ástka bez DPH 228.760,-K .
Zastupitelstvo obce se usneslo na schválení firmy Adolf Galda na ob  akce.
Hlasování: 14 pro 0 proti, 0 zdržení

12. Ing. Zapletal p ednesl rozpo tové opat ení . 5/2006. P íjmy 57.600,-, výdaje 57.600,-.
ZO se usneslo na schválení rozpo tového opat ení . 5/2006. Hlasování: 14 pro, 0
proti, 0 zdržení.

13. ZO projednalo žádost o schválení odpis  ZŠ Svitávka ve výši 124.865,-K  a žádost o
schválení odpis  MŠ Svitávka ve výši 81.660,-K . ZO se usneslo na schválení t chto
žádostí. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

14. ZO se usneslo na  oprav  st echy na ul. Hybešova 40.
Nabídky: p. Slouka – p vodní nabídka 216.000 bez DPH – navýšil na 253.000,-
z d vodu zvýšení cen materiálu.
                Firma Škranc – p vodní nabídka 212.520,-, bez navýšení
                Z d vodu napln ní kapacit p ebírá závazky firmy Škranc firma Hejl, která
byla vybrána na opravu st echy Mezimostí 49, pokud se firma osv í, provede i
opravu st echy Hybešova 40. Hlasování: 13 pro, 1 zdržení (p. Cvrkalová), 0 proti.

Jednání zahájeno v 18.00 hod., ukon eno v 19.30 hod.


