
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Svitávka konaného dne 6. 3.
2006 ve Svitávce

Přítomni: p. ing. Cetkovský, p. Zoubek, p. Horák, p. ing. Richterová, p. ing. Zapletal,p. Zeman,
p. ing. Vašíček, p. Mazal, p. Dr. Hoffmanová, p. Makovská

Omluveni: p. Randula,p. Cvrkalová, p. Šváb, p. Vašková, p. Dvořák. p. Horák omluven
v průběhu projednávání bodu 12)

Hosté: p. Hruda, p. Pala

1. Starosta obce ing. Cetkovský zahájil jednání zastupitelstva obce, které bylo svoláno
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále oznámil,
že zapisovatelkou je p. Dřevová, ZO zahájilo jednání za přítomnosti 10 členů zastupitelstva
obce, tzn. byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tím bylo ZO
schopno se právoplatně usnášet. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s tímto
programem:

• Zahájení, schválení programu jednání
• Kontrola plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce
• Schválení ověřovatelů zápisu
• Dotazy a připomínky občanů
• Rozpočet obce r. 2006, rozpočtový výhled na r. 2007 a 2008
• Odkoupení pozemků do vlastnictví obce Svitávka – upřesnění výměr a číslování

parcel dle nových geometrických plánů
• Směna pozemků ve vlastnictví obce za pozemky ve vlastnictví Flamex Stavebniny
• Prodej pozemků ve vlastnictví obce
• Schválení převodu zisku do rezervního fondu ZŠ Svitávka a MŠ Svitávka
• Žádost p. Ivo Lauera o umožnění prodloužení oplocení
• Žádost o dotaci a účast ve výběrovém řízení – sportovní hřiště s umělým povrchem
• Diskuse, závěr

2. ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého jednání ZO.
3. ZO se usneslo na ověřovatelích zápisu usnesení – p. ing. Richterová, p. Mazal.

Hlasování 10 pro, 0 proti, 0 zdržení
4. V rámci dotazů a připomínek občanů vystoupil p. Hruda Radoslav , který vznesl dotaz

v souvislosti s plánovanou výstavbou bytovky ve Svitávce a smlouvou s firmou BSK West.
Starosta obce ing. Cetkovský podal vysvětlení záležitosti.

5. ZO projednalo pracovní návrh rozpočtu obce na rok 2006 – připomínky jednotlivých
zastupitelů.

6. ZO se usneslo na výkupech a prodeje následujících pozemků :
ZO schvaluje odkoupení části pozemku v kat. území Svitávka a to části pozemku parc. č.
1964/2 vedeného ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr, podle
geometrického plánu nově označené jako pozemek parc. č. 1960/14 o výměře 127 m2,
v podílovém spoluvlastnictví Marie Horákové, bytem Svitávka, Komenského 36, ing.
Bohuslava Hrubého, bytem Brno, Sušilova 771/6, Josefa Hrubého, bytem Svitávka,
Komenského 36 a ing. Josefa Ocáska, bytem Lány, Svitavská 611/12, každý
se spoluvlastnickým podílem o velikosti ideální ¼ do vlastnictví obce Svitávka, za cenu 150
Kč/m2.
ZO schvaluje odkoupení části pozemku v kat. území Svitávka, a to části pozemku parc. č.
1960/3, podle geometrického plánu nově označené jako pozemek parc. č. 1960/15 o výměře
7 m2, ve vlastnictví manželů Ing. Františka Lžičaře a Ing. Renaty Lžičařové, oba bytem
Boskovice, 17 listopadu 12 do vlastnictví Obce Svitávka, za cenu 100,-Kč/m2.
ZO schvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ½ k pozemku k kat.
území Svitávka, a to k pozemku parc. č. 300/1 vedené ve zjednodušené evidenci – původ
Pozemkový katastr o výměře 1.367 m2, ve vlastnictví Drahomíry Hladké, bytem Jabloňany



123 do vlastnictví Obce Svitávka, za cenu 13.670,-Kč.
ZO schvaluje odkoupení části pozemku v kat. území Svitávka, a to části pozemku parc. č. 42,
podle geometrického plánu nově označené jako pozemek parc. č. 42/2 o výměře 281 m2,
ve vlastnictví Jaroslava Menšíka, bytem Svitávka 52 do vlastnictví Obce Svitávka za cenu
15.000,-Kč.
ZO schvaluje odkoupení části pozemku v kat. území Svitávka a to části pozemku parc. č.
1938/21, podle geometrického plánu nově označené jako pozemek parc. č. 1938/29 o výměře
90 m2 ve vlastnictví p. Miloslava Nováka, Čápkova 10, 602 00 Brno
Zastupitelstvo obce se usneslo na schválení záměru směnit pozemek p. č. 1765/5
ve vlastnictví obce Svitávka o výměře 662 m2, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 1765/3
za parcelu 1763/6 o výměře 595 m2 a 1763/7 o výměře 67 m2 ve vlastnictví firmy Flamex
Stavebniny spol. s r. o.
Hlasování 10 pro, 0 zdržení, 0 proti.

7. Zastupitelstvo obce se usneslo na schválení záměru prodat ze svého majetku následující
pozemky v k. ú. Svitávka: pozemek p. č. 1765/3 o výměře 680 m2 a pozemek . č. 1765/8
o výměře 118 m2 do vlastnictví firmy Flamex Stavebniny s.r. o.
Hlasování: 10 pro, 0 zdržení, 0 proti.

8. Zastupitelstvo obce se usneslo na schválení převodu zisku do rezervního fondu ZŠ a MŠ
Svitávka.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení

9. Zastupitelstvo obce se neusneslo na schválení žádosti p. Ivo Lauera o umožnění prodloužení
oplocení na obecním pozemku na Havlíčkově ulici.
Hlasování: 9 pro nepovolení, 1 zdržení, (ing. Vašíček), 0 proti.

10. Zastupitelstvo obce se usneslo na účasti obce Svitávka ve výběrovém řízení a žádosti
o dotaci na zbudování sportovního hřiště s umělým povrchem.
Hlasování: 10 pro, 0 zdržení, 0 proti.

11. Zastupitelstvo obce se usneslo na schválení žádosti Města Boskovice o společný příspěvek
obcí regionu Boskovice na provozování lékařské záchranné služby. Jde o částku 3,-Kč
/osobu.
Hlasování: 10 pro, 0 zdržení, 0 proti.

12. Místostarosta obce p. Horák přednesl zprávu o odpadovém hospodářství. ZO vzalo
na vědomí a pověřilo vedení obce o jednání s jednotlivými firmami směřujícím k uzavření
nových smluv v příštím roce.

13.  ZO se usneslo na výši odměn za výkon funkce členům zastupitelstev obcí a to
v následujících částkách: místostarostové obce 8.820,-Kč, člen rady obce 1.130,-Kč + 150,-
Kč příplatek dle počtu obyvatel, předsedové výborů a komisí 960,-Kč + 150,-Kč příplatek
dle počtu obyvatel (v případě, že je člen rady předseda komise, obě tyto částky), členové
zastupitelstva obce 300,-Kč + 150,-Kč příplatek dle počtu obyvatel.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržení .

14. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o stavu jednání ve věci výkupů pozemků (p.
Stloukal, Jechová a Jurkovi) – komunikace Jiráskova. V případě výkupu od p. Stloukala
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v částce
do 400.000,-Kč. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení

15. P. Hoffmanová informovala zastupitelstvo obce o zvolení p. ing. Maška předsedou školské
rady. ZO vzalo na vědomí.

16. ZO se usneslo, že se bude hospodařit podle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení.

Jednání zastupitelstva obce začalo v 18.00 hod, skončilo v 21.30 hod.

Zapsala Dřevová


