
Usnesení z jednání obecního zastupitelstva, konaného
 dne 22. 3. 2004 ve Svitávce

1.  OZ se usneslo na schválení rozpočtu obce na rok 2004.
       Hlasování: Pro: 14, 0 zdržení, 0 proti.

2. OZ se usneslo na schválení nabídky firmy DEAS na opravu náměstí v částce 380.646,- a
190.522,50 (ve které je zahrnuta oprava komunikace, obrubníky a kanalizace).
Hlasování: Pro: 14, zdržení: 0, proti: 0.

3. OZ  se usneslo na  zrušení usnesení z 16. 2. 2004 o bezúplatném převodu pozemku na
Jihomoravský kraj (č. 1775/2). Hlasování: 14 pro, 0 zdržení, 0 proti.

4. OZ  se usneslo na schválení  návrhu  zadání změny č. I územního plánu obce Svitávka a
bere na vědomí stanovisko KÚ JMK – odboru územního plánování a stavebního řádu č.j.
JMK 7860/04 OÚPSŘ-Lud  a ukládá zabezpečit zpracování návrhu změny     č. I
územního plánu obce Svitávka.  Hlasování: 14 pro, 0 zdržení, 0 proti

5. OZ se usneslo na schválení  dotace na pobytový zájezd žáků ZŠ Svitávka do Chorvatska
na ceny, diplomy a odměny ve výši 2.000,-Kč. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

6. P. Hanák informoval o čištění lesů po kácení z důvodu kůrovce a poděkoval SDH a
honebnímu společenství za odpracované hodiny.

7. OZ se usneslo na zaměstnávání pracovníka na údržbu veřejné zeleně na dobu určitou
podle novelizovaného  Zákoníku práce § 30 . Hlasování: 14 pro, 0 zdržení, 0 proti.

8. OZ doporučuje pozvat p. Šaršonovou za byt. dům č. 162 k jednání o prodeji domu 162.
OZ navrhuje v součinnosti bytové komise a komise výstavby vypracování
harmonogramu prací v bytovém hospodářství pro rok 2004.

9. OZ se usneslo na schválení  žádosti SK Moravan Svitávka o vyrovnání nákladů na
provozování kluziště  ve výši 10.000,-Kč Hlasování:  14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

10. OZ projednalo situaci o stavu lípy u  školy na základě sdělení p. Pěty – Kunštát. OZ
souhlasí s pokácením, pokud dá povolení JMK.

11. OZ se usneslo na schválení dotace stavebníkům na ulici Krátká na zbudování elektriky ve
výši 6.943,-Kč na stavebníka. (tj. v celkové výši 62.487,-Kč.). Další práce již budou
v režii obce. Hlasování: 3 zdržení (ing. Richterová, p. Mazal, p. Hanák). 10 pro, 0 proti.

Jednání zahájeno v 17.00 hod, ukončeno v 20.10 hod.

Zapsala: Dřevová K.
Opis zápisu: Dřevová

Usnesení ověřili:


