
Usnesení z jednání zastupitelstva obce, konaného dne
6. 6. 2005 v malém sále OÚ ve Svitávce

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

Omluven: p. Zoubek

1. ZO obce se usneslo na programu jednání:
• zahájení
• schválení ověřovatelů zápisu usnesení
• zpráva finanční komise
• schválení spisového a skartačního řádu obce Svitávka
• výstavba místní komunikace Na Záhonech
• informace o krádeži majetku
• diskuse, závěr.
Hlasování 14 pro

2. ZO se usneslo na ověřovatelích  zápisu: p. Ing. Zapletal, p. Mgr. Antl.

3. P. PaedDr. Hoffmanová přednesla zprávu finanční komise. ZO se usneslo, že pohledávky
za odběr pitné vody (Vlna Svitávka, Amcan Trading Svitávka) ve výši 20.476,-Kč budou
vyjmuty z pohledávek a dány na podrozvahový účet. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0
zdržení.
ZO se usneslo na schválení rozpočtového opatření č. 2/2005 : příjmy 6.100,-, výdaje
301.900,- financování 295.800,-. Hlasování: 13 pro, 1 proti (ing. Cetkovský).

      Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce o předložení návrhů na využití nebytových
      prostor – Hybešova 40.
      Na jednání ZO bude přítomna účetní obce.

4. ZO se usneslo na schválení  Spisového a skartačního řádu obce Svitávka. Hlasování: 14
pro

5. ZO se usneslo na schválení žádosti p. Petra Prokopa – nákup geotextilie proti růstu
plevele na obecním prostranství. ZO schválilo nákup 14 hlasy. (zakoupí obec)

6. ZO projednalo nabídky firem na rekonstrukci místní komunikace Na Záhonech:
- Silnice Brno – 1.753.665,- bez DPH

      - Strabag: 2.607.000,- bez DPH
      - DEAS Boskovice 1.980.750,- bez DPH
      - SKANSKA 2.318.014 bez DPH
      Potencionální firmou na realizaci této stavby byla vybraná firma DEAS Boskovice.
      Hlasování: Pro 7, Zdržení:  4, Proti 3 . ZO se neusneslo na realizaci této akce.

7. Starosta obce informoval o krádeži nářadí ve skladu MTZ. ZO se usneslo  na  nákupu
nové sekačky na trávu (traktůrek). Hlasování:  10 pro, 1 proti, 3 zdržení.

8. Starosta obce informoval o změnách v poštovních službách v obci.



9. P. Mgr. Randula informoval ZO o nutnosti zřízení rady školy : 6členné – z toho 2 z řad
zaměstnanců a 4 z řad  rodičů . ZO pověřilo p. Mgr. Antla o jejich jmenování.

10.  P. Mgr. Antl na základě zák. č. 96/2005 (zákon o střetu zájmů) se vzdává funkce člena
ZO.

Jednání zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 21.00 hod.

Zapsala:  K. Dřevová Usnesení ověřili:


