
Usnesení ze 2. jednání zastupitelstva obce Svitávka
konaného dne 11. 12. 2006 v malém sále OÚ ve Svitávce

ítomni: p. ing. Cetkovský, p. Dvo ák, p. Holasová, p. Hruda, p. Klimešová, p. Krejcar, p.
ing. Mašek, p. Mat , p. Mgr. Randula, p. ing. Vaší ek,  p.ing. Zapletal, p. Zoubek., p.
Vašková do bodu 20)

Omluven: p. Šváb, p. Zeman

1. Starosta obce p. ing. Cetkovský zahájil jednání zastupitelstva obce, které bylo svoláno
v souladu se zákona . 28/2000 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 své jednání za p ítomnosti 13 len  a tím bylo zastupitelstvo obce schopno se
právoplatn  usnášet. Starosta obce seznámil leny zastupitelstva obce s tímto
programem:

1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Kontrola pln ní usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce
3) Schválení ov ovatel  zápisu
4) Dotazy a p ipomínky ob an
5) Rozpo tové provizorium na rok 2007
6) Rozpo tové opat ení . 7/2006 a 8/2006
7) Schválení vyplacení mezd za prosinec 2006 v lednu 2007
8) Smlouva s Vodárenskou akciovou spole ností  + cena vodného
9) Dodatek k Obecn  závazné vyhlášce obce . 7/2004, kterou se stanoví provoz

systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad  a místní poplatek za provoz tohoto systému + cena

10) Dodatek k obecn  závazné vyhlášce obce . 1/2004 o místních poplatcích
11) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpo tu JMK (výzbroj a výstroj SDH)
12) Smlouva o p evodu vlastnictví k majetku mezi HZS JMK a obcí Svitávka

(St íka ka pro PO SDH)
13) Pravidla pro poskytování dotací
14) Kompetence Rady obce
15) Prodej budovy 222 (bývalá LŠU)
16) Termíny ádných jednání Zastupitelstva obce Svitávka
17) Ur ení oddávajícího
18) zné (vydávání Radni ních list , plán zimní údržby, používání statutu

stys)
19) Finan ní p ísp vky d tem a d chodc m p i životních jubileích
20) Výpov  nájmu bytu
21) Nabídka na odkup akcií eské spo itelny a. s.
22) ední hodiny samosprávy
23) Odkup pozemku p. . 808/7 v k. ú. Svitávka – p. Chlup



24) Žádost p. Dufkové na koupi obecního pozemku . 1765/1 v k. ú. Svitávka
25) Žádost p. Kupsové Marie – souhlas parkování osobního vozidla na pozemku

2039/7 v k. ú. Svitávka
26) Žádost p. Sedlákové o ešení situace s vlastnictvím pozemku . 1969/4
27) Diskuse, záv r.

 ZO se usneslo na schválení programu. Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.

2. Na minulém jednání ZO nebyly zadány žádné úkoly.

3. ZO se usneslo na ov ovatelích zápisu: p. Holasová, p. Dvo ák. Hlasování: 12 pro, 1
zdržení, 0 proti.

4. Nebyly vzneseny žádné dotazy a p ipomínky

5. ZO projednalo rozpo tové provizorium na r. 2007 – p ednesl p. ing. Zapletal na
I/2007 , návrh RO ve výši 3/12 rozpo tu lo ského roku + investice na technologii do
ZŠ + rekonstrukce ulice Sedlá kova.  ZO se usneslo na schválení rozpo tového
provizoria na rok 2007. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.

6. ZO se usneslo na schválení  rozpo tového opat ení 7/2006 za listopad zp tn : p íjmy:
111.500,- výdaje 111.500,- a p edem rozpo tové opat ení na prosinec 8/2006 .
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení

7. ZO se usneslo na vyplacení mezd za prosinec 2006 v lednu 2007. Hlasování: 13 pro, 0
proti, 0 zdržení.

8. ZO se usneslo na schválení smlouvy o nájmu, provozu, správ  a rozvoji vodovodu pro
ve ejnou pot ebu ve vlastnictví obce Svitávka na dobu neur itou s výpov dní lh tou 6

síc   a cen  vodného 15,60 K  /m3 bez DPH. Hlasování 13 pro 0 proti, 0 zdržení.

9. ZO se usneslo na schválení  Dodatku k Obecn  závazné vyhlášce obce . 7/2004,
kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání
a odstra ování komunálních odpad  a místní poplatek za provoz tohoto systému. ZO
projednalo cenu za svoz odpadu ve výši  430,-K /osobu, úlevy pro d ti z stávají ve
stejné procentuelní výši, tj. d ti do 3 let jsou od poplatku osvobozeny, od 3 do 12 let
ve výši 50 %. ZO se usneslo na schválení  dodatk  ke Smlouv  o sb ru, svozu a
odstran ní odpadu  mezi SITOU CZ a. s. a Obcí Svitávka. Hlasování: 13 pro, 0 proti,
0 zdržení.

10. ZO se usneslo na schválení  Dodatku . 1/2006 k obecn  závazné vyhlášce . I/2004 o
místních poplatcích ve smyslu zm ny splatnosti poplatku za užívání ve ejného
prostranství k umíst ní reklamního za ízení z 30. 6. v kalendá ním roce na 31. 3.
v kalendá ním roce. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.

11. ZO se usneslo na schválení  smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo tu Jihomoravského
kraje  - poskytnutí ú elové neinvesti ní finan ní podpory pro jednotku dobrovolných
hasi  obce na výstroj a výzbroj ve výši 50.000,-K . Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0
zdržení.



12. ZO se usneslo na schválení  smlouvy o p evodu vlastnictví k majetku eské republiky
. 62-2-801/2006 mezi Hasi ským záchranným sborem Jihomoravského kraje  a obcí

Svitávka na p edání poj. st íka ky PPS 12 v ú etní hodnot  34.700,-K . Hlasování: 13
pro, 0 proti, 0 zdržení.

13. ZO se usneslo na schválení „Pravidel pro poskytnutí dotací“ – návrh p edložil p. Mgr.
Randula – bude zve ejn no v Radni ních listech a na stránkách obce v . formulá .
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0  zdržení.

14. ZO se usneslo na schválení kompetencí  RO –objemu financí na investice do
500.000,- v rámci rozpo tu a jednotlivých paragraf . Hlasování: 9 pro, 2 proti, 2
zdržení.

15. ZO projednalo prodej budovy bývalé LŠU – Školní 222: výb rového ízení na prodej,
které se uskute nilo dne 5. 12. 2006 se zú astnily 2 nabídky, ob  splnily kritéria, která
byla pro výb r zadána. 1. nabídka p. Marie Kupsová a p. Kamil Kupsa ve výši
2.300.000,-K , 2. nabídka p. Tad. Wilk Boskovice ve výši 2.400.000,-K . Rada obce
doporu ila zastupitelstvu obce další jednání o prodeji a neakceptovat ani jednu
nabídku. ZO se usneslo na schválení tohoto návrhu rady s tím, že bude oslovena
realitní kancelá  s uzav ením smlouvy na 3 m síce bez udání minimální prodejní ceny.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.

16. ZO se usneslo na schválení  termín ádných jednání Zastupitelstva obce Svitávka pro
rok 2007. Schválilo následující termíny: 5. 3. 2007,  4. 6. 2007, 3. 9. 20007 a 3. 12.
2007. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.

17. ZO vzalo na v domí ur ení oddávajícího: oddávat budou starosta a místostarosta obce.

18. ZO vzalo na v domí vydávání Radni ních list  – budou vycházet každé dva m síce,
uzáv rky budou vždy do 10. v p íslušném m síci.
ZO vzalo na v domí užívání statutu „M stys Svitávka“ od 1. 1. 2007.

19. ZO se usneslo na poskytování finan ních p ísp vk  d tem a d chodc m p i životních
jubileích. D ti s trvalým pobytem ve Svitávce – 3.000,-K  – od 1. 1. 2007, d chodci

i životních jubileích ástku 1.000,-K  p i 70 a 75 letech, od 80 let každý rok  - od 1.
1. 2007. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení.

20. ZO vzalo na v domí výpov  nájmu obecního bytu z d vodu nepln ní povinnosti
nájemného a úhrady za pln ní poskytovaná s udržováním bytu p. Václavu Janouškovi.

21. ZO projednalo nabídku na odkup akcií eské spo itelny, a. s. firmy A& CE Global
Finance, a. s. ZO se neusneslo na prodeji t chto akcií: Hlasování o neprodeji: 12 pro, 0
proti, 0 zdržení

22. ZO vzalo na v domí zve ejn ní ú edních hodin samosprávy obce v Radni ních listech.

23. ZO projednalo návrh p. Chlupa na odkup pozemku p. . 808/7 v k. ú. Svitávka do
vlastnictví obce. Rada obce doporu uje, aby se obec stala vlastníkem pozemku v celé



jeho vým e a navrhuje cenu obvyklou pro tuto lokalitu. ZO doporu uje jednat
s majitelem pozemku o cen .

24. ZO projednalo žádost sl. Dufkové na koupi ásti parcely . 1765/1 v k. ú. Svitávka .
Rada obce nedoporu uje prodej tohoto pozemku a to zejména z d vodu vedení
pozemku v ÚP jako rezervu výstavby bytových dom . ZO schvaluje doporu ení rady
obce a neusneslo  se na odprodeji pozemku ze svého majetku.  Hlasování o neprodeji:
12 pro, 0 proti, 0 zdržení.

25.  ZO se usneslo na schválení  žádosti p. Jaroslavy Sedlákové, Ovocná 8 Brno o
vy ešení situace kolem pozemku  . 1969/4 v k. ú. Svitávka na kterém se nachází

bitov a je v jejím vlastnictví. Zastupitelstvo obce schvaluje odkup tohoto pozemku
p. . KN 1969/4 o vým e 837 m2 – ostatní plocha – urnový háj do vlastnictví obce za
cenu 30,-K /m2 Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

26. ZO projednalo žádost p. Marie Kupsové k ud lení souhlasu parkování osobního
vozidla na pozemku 2039/7 v k. ú. Svitávka. RO doporu uje vyhov t této žádosti, ZO
schvaluje tuto žádost. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

27. Místostarosta obce p. Zoubek seznámil zastupitelstvo obce s Na ízením obce . I/2006
o stanovení zp sobu, rozsahu a lh t odstra ování závad ve sch dnosti místních
komunikací a pr jezdních úsek  silnic. ZO vzalo na v domí.

Jednání ukon eno v 20.45 hod.


