
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Svitávka konaného
dne 10. 10. 2005 v malém sále OÚ ve Svitávce

Přítomni:  p. ing. Cetkovský, p. Horák, p. Makovská, p. Paeddr.. Hoffmanová, p. Cvrkalová, p.
Mazal, p. Vašková, p. Randula, p. Dvořák, p. ing. Vašíček, p. ing. Zapletal, p. ing.
Richterová, p. Zeman, p. Zoubek.

Omluven: p. Šváb
Odbor výstavby: p. Hruda V.

1. Starosta obce ing. Cetkovský zahájil jednání zastupitelstva obce, které bylo svoláno
v souladu se zákonem 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších přepisů,  dále
oznámil, že zapisovatelkou je p. Dřevová, za sčítání hlasů odpovídá p. Dřevová; ZO
zahájilo jednání za přítomnosti 14 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:

• Schválení programu jednání
• Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
• Koncepce rozvoje obce
• Volba místostarosty obce
• Záměr o prodej pozemku p. č. 255/25 (p. Čechová)
• Záměr o pronájmu pozemku p. č. 1768/1 (p. Nečasová)
• Petice občanů „U Koupaliště“
• Dopis zastupitelstvu – I. Matějky
• Volba členů komisí
• Jmenování členů povodňové komise
• Cena vodného 2006 
• Schválení záměru výkupu části pozemku p. č. 1938/21, 1960/3 a ZE

1964/2
• Návrhy smluv na úpravu náměstí (I. Etapa)
• Diskuse, závěr.

ZO se usneslo na programu jednání: hlasování: 14 pro, 0 proti, 0
zdržení.

2. ZO se usneslo na schválení  ověřovatelů  zápisu usnesení: p. Cvrkalová, p. Dvořák
(Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení)

3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce: Zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí. 
Pan Hruda podal zprávu o situaci ohledně cesty na ulici Krátká (zpevnění a rozšíření
komunikace)

4. Starosta obce přednesl koncepci rozvoje obce na rok 2006. ZO vzalo na vědomí.

5. Na návrh Rady obce se  Zastupitelstvo obce usneslo na  volbě druhého neuvolněného
místostarosty – p. Zoubka – odměna dle Nařízení vlády č. 697/2004 Sb. o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev ze dne 22. 12. 2004 ve výši 15.305,-Kč bude
od října 2005 rozdělena mezi oba neuvolněné místostarosty. Hlasování: 11 pro, 0
proti, 3 zdržení. 

6. Zastupitelstvo obce se usneslo na schválení  záměru o prodeji pozemku p. č. 255/25
na základě žádosti p. Čechové. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

7. Zastupitelstvo obce se usneslo na schválení záměru o pronájmu pozemku p. č. 1768/1
na základě žádosti p. Nečasové. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.



8. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí petici občanů ulice „U Koupaliště“. Pan Horák
informoval ZO o jednání se Zemědělským družstvem Sebranice. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce odpovědět na petici občanů. Bude vyzván nezávislý odborník
k prověření stavu pozemku a na základě jeho posudku bude situace dále řešena.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

9. Zastupitelstvo obce projednalo dopis p. Matějky, týkající se stavu místní komunikace
na ulici Františka Řepky a zbudování chodníků na této ulici. Most a výtluky již byly
opraveny, generální oprava bude řešena v návaznosti na koncepci rozvoje obce,
v závislosti na výstavbu nových rodinných domků v lokalitě „V kopcích“.
Vybudování chodníků – je třeba nejprve vyřešit majetkoprávní vztahy s majiteli
pozemků, na nichž budou chodníky zbudovány. Hlasování: 13 pro, 1 zdržení (p.
Paeddr.. Hoffmanová), 0 proti

10. ZO se usneslo na doplnění  členů výborů a komisí:
ZO se usneslo na schválení p. Radomíra Šmerala do funkce člena kontrolního výboru:
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení
ZO se usneslo na schválení p. Miloše Lepky a p. Miroslavy Holasové do funkcí členů
kulturní komise: Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení
ZO se neusneslo na schválení p. Radoslava Hrudy do funkce člena stavební a bytové
komise. Hlasování: 6 pro, 3 proti, 5 zdržení

11. ZO se usneslo na schválení dodatku  k povodňovému plánu obce Svitávka – doplnění
členů povodňové komise (dle přílohy) Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

12. ZO se usneslo na schválení  návrhu  ceny vodného na rok 2006  v úrovni letošního
roku , tj. 14,60 Kč. Hlasování 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

13. ZO se usneslo na  schválení záměru výkupu parcel p. č. 1938/21, 1960/3 a ZE 1964/2
– příjezdová cesta ul. Krátká – Hlasování 14 pro.

14. ZO se usneslo na schválení návrhů  smluv na úpravu náměstí – I. Etapa
Elektroinstalace: p. Jiří Wetter – návrh rozpočtu na 269.922,-Kč /bez zemních prací)
Chodníky a obrubníky – 5m2 chodníků + 300 b.m obrubníků – p. Galda- Strbačka –
593.754,-Kč
Firma Eden – trávník + sadařské úpravy – 859.625,- vč. DPH.
Hlasování: 12 pro, 2 zdržení

15. V rámci diskuse vystoupil p. Horák a informoval ZO o nutnosti řešení zimní údržby
(technika)
Starosta  obce informoval o dražební vyhlášce veřejné dobrovolné dražby č. DVD 19-
9/2005 na stavbu bývalé čistírny odpadních vod užívané pro čištění odpadních vod
z přilehlé továrny ve Svitávce. 
P. Mgr. Randula přednesl závěry ze školské komise: 
OÚ vypracuje pasportizaci budovy MŠ ; p. Mgr. Randula navrhuje pozvat ředitele ZŠ
a MŠ Svitávka na jednání rady , kde ředitelé škol předloží plán financování a
koncepce . Stravování školní jídelny –zákonné normy od 1. 1. 2006. 
Volba školské rady – 2 členové z řad pedagogů, 2 členové z řad rodičů a 2 členové
z řad občanů (návrhy p. Grulichová a p. Hoffmanová) budou voleni na příštím
jednání zastupitelstva obce.

Jednání ukončeno v 21.00 hod.

Zapsala: Dřevová

Usnesení ověřili:


