
Usnesení  z jednání obecního zastupitelstva, 
konaného dne 19. 5. 2003 ve Svitávce 

 
 
 
 

 
 

1. Usnesení z minulého zasedání OZ přednesl p. Hanák a bylo odsouhlaseno všemi 
zastupiteli. 

 
2. OZ se usneslo na schválení Zakladatelské smlouvy svazku obcí pro výstavbu 

rychlostní komunikace R 43 a Smlouvy dobrovolného svazku obcí pro výstavbu. OZ 
schválilo vstup do tohoto svazku všemi 13 hlasy.  

 
3. Starosta obce apeloval na účast na referendu o vstupu do EU. 

 
4. OZ se usneslo na  schválení   záměru o prodeji obecního pozemku p. Ivo Kupsovi p. č. 

1802/2 o výměře 528 m2. Hlasování: 12 pro , 1 zdržení – p. Cvrkalová. 
 

5. OZ  se usneslo na schválení žádosti kinologického kroužku o dotaci 20.000,-Kč na 
opravu cvičiště. P. ing. Cetkovský bude informovat kinolog. výbor na propagaci 
Obecně závazné vyhlášky týkající se psů. Hlasování: 13 pro. 

 
6. OZ  se usneslo na schválení žádosti p. Mgr. Štycha o finanční příspěvek  2.000,-Kč na 

pořádání letního dětského tábora. OZ odsouhlasilo 13 hlasy. 
 

7. OZ projednalo nabídky K. K. Š. a VESP na rekonstrukci chodníků na ulici Školní. 
OZ schválilo nabídku K.K.Š. – ve výši 300.000,-Kč na celou akci – chodníků i 
obrubníků. Ve smlouvě bude zaneseno i odstavné místo pro kontejnery a popelnice u 
č. p. 431 a 437. Pan Hanák smluvně zajistí termín akce do 31. 6. 2003.  

 
8. Pan Hanák informoval přítomné o jednání, týkající se přehrady Křetínky a následně 

pak i povodňového plánu obce Svitávka.  
Pan Hanák informoval o budování propadliště od „Labutě“ k Sasině. 
Pan podal zprávu o stavu obecního domu Hybešova č. 40.  

 
9. Pan Hanák podal informaci o možnosti rekonstrukce objektu tělocvičny ZŠ za 

podmínek vypracování studie ze strany obce ve výši 44.000,-. OZ se usneslo na 
podpoření snahy Cykloklubu o tuto rekonstrukci. Hlasování: Pro 10: p. Hanák, ing. 
Cetkovský, ing. Richterová, ing. Zapletal, p. Blaha, p. Dvořák, Mgr. Antl, p. Mazal, 
Mgr. Randula, p. Makovská. zdržení: 3 – p. Šváb, p. PaedDr. Hoffmanová, p. 
Cvrkalová, proti 0. 

 
10. Paní PaedDr. Hoffmanová přednesla rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2003 ve výši 

282.826,-Kč. 
 



11. Pan Hruda – předseda bytové komise přednesl obecnímu zastupitelstvu návrhy bytové 
komise a zprávu o činnosti. 

 
 
 
 
 
 
Jednání započalo v 18.00 hod, ukončeno v 21.15 hod. 
 
 
 
Zapsala: Dřevová K. 
Opis zápisu: Dřevová    Zápis ověřili: 


