
Usnesení  
ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 17. 3. 2003 

 
 

1. OZ se usneslo na ověřovatelích  usnesení zápisu – p. Mazal a p. ing. Zapletal. 
Schváleno 14 hlasy. 

 
2. OZ usneslo  na schválení  odpisového plánu pro Základní školu a Mateřskou školu ve 

Svitávce.  Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení. 
 

3. OZ se usneslo na schválení rozpočtu obce pro rok 2003 ve výši 18.023.700,-Kč včetně 
položek a paragragů. Hlasování: pro: p. Šváb, p. Makovská, p. Cvrkalová, p. Dvořák, 
p.PaedDr.  Hoffmanová, p. Blaha, p. ing. Vašíček, p. Hanák  

         proti: p. Mazal, p. ing. Cetkovský 
                                                zdržení: p. Mgr. Antl, p. Mgr. Randula, p. ing. Zapletal, 
     p. ing. Richtrová  

4. OZ se usneslo na schválení záměru  o vykoupení pozemku p. č. 1705/12 o výměře  
      702 m ². Hlasování: 14 pro. 
 
5. OZ se usneslo na schválení  výše  částky na provoz divadelního kroužku – 12.000,-Kč. 

Hlasování: 14 pro. 
 

6. OZ se usneslo na  schválení  návrhu Správy a údržby silnic JMk, oblast Blansko 
uvedený v dopise ze dne 3. 2. 2003, pod č.j. 81/03, který byl vyvěšen na úřední desce 
ve dnech 6. 2. – 28.2. 2003 a souhlasí: darovat bezúplatně pozemky p. č. 2039/34, 
2039/35, 2054/19, 2100/4, 2101/5, 2102/9, 2102/10 a 2102/11 v kultuře ostatní 
plocha, silnice dosud vedené v KN u KÚ Blansko v obci a k. ú. Svitávka na LV č. 
10001 s vlastnickým právem Obec Svitávka 679 32, IČ: 00281042 a to Správě a 
údržbě silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5 Brno-
město, PSČ 601 82. Zjištěná výsledná cena těchto pozemků znaleckým posudkem o 
celkové výměře 951 m² je 22.890,-Kč. Pozemky jsou zastaveny částí silničního tělesa 
silnice III/37419 a III/37420. Účetní hodnota těchto pozemků je 7 541,-Kč. 
- převzít darováním bezúplatně po schválení zastupitelstvem od Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno, IČ 70888337, do majetku a správy Obce Svitávka, 
679 32, IČ 00281042 pozemky vedené dosud v KN na LV č. 706 v obci a k. ú. 
Svitávka p. č. 2040/3, 2040/4, 2040/5 , 2040/6, 2054/17, 2054/18, 2075/2, 2075/3, 
2100/2, 2100/3, 2101/2, 2101/3, 2101/4, 2102/2, 2102/3, 2102/4, 2102/5, 2102/6 a 
2102/7 v kultuře ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 3.185 m² a 
vedené v účetní hodnotě 92.392,-Kč. Uvedené pozemky jsou zastavěny stavbou 
chodníků nebo místních komunikací. Hlasování – 14 pro. 
 
 
 

Zasedání započalo v 18.00 hod 
                ukončeno v 20.30 hod. 
Zapsala: K. Dřevová     Usnesení ověřili: 


