
Usnesení z jednání obecního zastupitelstva, 
konaného dne 15. 12. 2003 

 
 
Přítomni: p. Šváb, p. Hanák, p. ing. Richterová, p. ing. Cetkovský, p. Zoubek, p. Blaha, p. 
ing. Vašíček, p. Mazal, p. Dvořák, p. Cvrkalová, p. Mgr. Antl,l p. PaedDr. Hoffmanová, p. 
Makovská, p. Mgr. Randula, od bodu 4) 
+ hosté  

 
 

1. OZ se usneslo na  programu jednání OZ –   hlasování: 14 pro 
a. Návrh rozpočtového provizoria 
b. Projednání žádosti p. Strbačky a Chloupka – zřízení motokrosové tratě 
c. Dopis nájemníku bytového domu č. 162 
d. Půjčky pro žadatele na opravu  a modernizaci z FRB 
e. Schválení obecně závazných vyhlášek 
f. Diskuse, závěr jednání. 

 
 

2. OZ se usneslo na rozpočtovém provizoriu na r. 2004/I. Příjmy 4.247.600,-, Výdaje: 
4.147.600,- Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení. 
a rozpočtovém opatření č. 4/2003 – Hlasování: 12 pro, 2 zdržení(ing. Zapletal, ing. 
Richterová). 

 
3. OZ se neusneslo na schválení  žádosti o povolení motokrosové trati + pronájem 

obecního pozemku p. č. 2048/1, p. č. 2047/1, p. č. 217/2, p. č. 217/3 – tzv. „Skalka“. 
OZ navrhlo najít jinou průchodnou lokalitu pro obec za součinnosti sportovní komise, 
zástupců myslivců a motokrosu – (majetkoprávní vztahy a ÚP obce).  

 
4. OZ projednalo  na jednání dne 22. 9. prodej obecního domu č. 162 – nájemníci hodlají 

snížit navrženou  cenu tohoto domu  na 500.000,-Kč. OZ nesouhlasí s tímto návrhem a 
trvá na minimální ceně 800.000,-Kč. 

 
5. Pan starosta informoval OZ o jednání se starostou Sebranic dojíždění žáků ze Sebranic 

– vzhledem k optimalizaci škol. OZ se usneslo na  schválení částky 1.500,-Kč jako 
dotaci na žáka a rok jako příspěvek na dopravu dětí do ZŠ ve Svitávce. Hlasování: 15 
pro. 

 
6. OZ se usneslo na schválení a uzavření smluv z FRB s p. Matějů B., Matějů F., 

Hamerskou D. a manžely Hudskými v celkové částce 600.000,-Kč. Hlasování: 15 pro. 
 

7. OZ se usneslo na projednání obecně závazné vyhlášky obce: o místních poplatcích 
s těmito položkami: poplatek ze psů stanovilo na 120,-Kč (nerozlišovat důchodce). 
Hlasování: 15 pro.                                                              : o místním poplatku za svoz, 
třídění a sběr komunálního odpadu. Částka byla stanovena na 400,-Kč/osobu a rok 
s tím, že děti do 3 let jsou osvobozeny a do 12 let mají 50 % slevu. Hlasování: 14 pro, 
1 zdržení (p. Mazal). OZ doporučilo ve vydání Zpravodaje vysvětlení tohoto kroku 
pro občany s prognózou do budoucna. 



  : o zákazu volného pohybu psů pro 
veřejných prostranstvích: pokuta 
stanovena na 500,-Kč. Hlasování: 15 pro 

 
8. OZ  se usneslo na záměru o prodeji pozemku (žadatelů p. Kovář, Dufková a Jakubec) 

na výstavbu garáží s cenou 50,-Kč /m2. Hlasování: 13 pro, 2 proti (p. Blaha, p. 
Hoffmanová). 

9.  OZ se usneslo na výši ceny vodného na rok 2004 – 14,-Kč/m3 bez DPH. Hlasování: 
15 pro 

10. OZ se neusneslo na vstupu obce do svazu „Boskovicko“. OZ doporučilo 15 hlasy pro 
posečkání o vstupu. 

11. P. Hoffmanová přednesla Dodatek č. 1 ke Zřizovací  listině MŠ. OZ se usneslo na 
schválení  tohoto  dodatku 15 hlasy. 

12. P. Hanák informoval o dopisu na dopravní policii ČR – situace před základní školou 
(pan Mgr. Antl informoval o postupu ze strany ZŠ). 

13. P. Hanák informoval o žádosti p. Ševčíkové  (ul. Jiráskova) o zřízení vodovodní 
přípojky.  

14. P. Hoffmanová poděkovala obecnímu zastupitelstvu za chrámový sbor Svitávka za 
dotaci na účast na koncertě v Praze a informovala o této akci. 

15. OZ projednalo termín konání jednání zastupitelstva a to na 17.00 hod v zimním 
období a v 18.00 hod v letním období. 

 
 
Jednání zahájeno v 16.00 hod, ukončeno v 18.45 hod. 
 
 
Zapsala: Dřevová 
 
Opis zápisu: Dřevová    Usnesení ověřili: 


