
Usnesení   
z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 22. 9. 2003 

ve Svitávce 
 

1. OZ se usneslo na schválení Vyhlášky obce č. 1/2003 o zřízení fondu rozvoje bydlení 
v obci. Hlasování: 14 pro. 

 
2. Obecní zastupitelstvo se neusneslo na schválení  žádosti rodiny Šalovských o 

pronájem pozemku „U Horního mlýna“.  
 

3.  OZ projednalo žádost p. Dufkové o koupi obecního pozemku 1765/1 (části) – OZ 
doporučuje předat komisi výstavby – provede šetření na místě,  bude projednáno 
v příštím zastupitelstvu. 

 
4. OZ se usneslo na schválení  záměru o odprodeji domu č. 162 – Školní ul. 

s předběžnou  cenou    750.000,- - 1.000.000,- Kč. Hlasování: 14 pro 
 

5. OZ se usneslo na schválení Smlouvy o dílo na opravu komunikace na ulici Svatopluka 
Čecha s firmou DEAS ve výši 995.678,-Kč s tím , že bude vypracován dodatek o 
pozastávce % finančních prostředků. Hlasování: 11 pro, 3 zdržení(p. Mazal, ing. 
Zapletal, p. Zoubek) 

 
6. OZ se usneslo na  ceně pozemků (p. Marková parc. č. 32/1, p.  Šalovský – parc. č. 

683/1), jejichž prodej byl schválen na jednání OZ 19. 8. 2003. P. Šalovský – 15,-
Kč/m2 (Hlasování 14 pro). P. Marková – za cenou při pořízení (hlasování 14 pro) 
s tím, že zaměření hradí kupující. 

 
7. Starosta obce informoval OZ o termínu slavnostního otevření DPS 14 listopadu 2003 

– OZ se usneslo na  částce ve výši 25.000,-Kč na občerstvení při této slavnosti. 
Hlasování: 14 pro. 

 
8. Pan starosta informoval OZ o převedení kompetencí z kraje na OÚ Svitávka. 

 
9. OZ projednalo nabídku na úpravu prostranství před DPS. OZ doporučilo jen základní 

úpravu s odstraněním živého plotu. 
 

10. OZ  se usneslo na dokončení sportovního povrchu u DPS (350.000,-Kč). Hlasování: 
Pro: 9 (p. Šváb, p. Hanák, PaedDr. Hoffmanová, p. Cvrkalová, p. Mgr. Antl, p. Mgr 
Randula, p. Blaha, p. Dvořák, p. ing. Vašíček. Zdržení: p. Mazal, p. ing. Cetkovský. 
Proti: p. ing. Zapletal, p. Zoubek, p. ing. Richterová. 

 
11. OZ projednalo záměr na výstavbu desetibytovky. OZ  se usneslo na podání žádosti o 

dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj a koupi projektu. Hlasování: 14 pro. 
 

12. OZ se usneslo na schválení  žádosti pěveckého sdružení – kulturní komise při OÚ – ve 
výši 15.000,-Kč na zajištění účasti na adventním koncertu na Staroměstském náměstí 
v Praze. Hlalsování: 14 pro. 

 



13. OZ se usneslo na schválení  rekonstrukce vytápění tělocvičny při ZŠ ve Svitávce. 
Hlasování: 14 pro. 

 
14. OZ projednalo žádost na provedení inženýrských sítí ke stavebním pozemkům na ulici 

Krátká. Starosta obce sjedná schůzku na 1. 10. 2003 se zúčastněnými žadateli 
k bližšímu projednání žádosti. 

 
15. P. Hanák informoval o kácení stromů z důvodu napadení kůrovcem firmou Mallespol. 

OZ odsouhlasilo 14 hlasy prodej dřeva na pilu. 
 

16. P. PaedDr. Hoffmanová přednesla rozpočtové opatření č. III/2003. Hlasování: 14 pro. 
 

17. OZ se usneslo na schválení žádosti Sokola o dotaci na rekonstrukci topení v sokolovně 
– čerpání na faktury ve výši 150.000,-Kč. Hlasování: 14 pro. 

 
 
Jednání OZ započalo v 16.00 hod, skončilo v 18.45 hod. 
 
 
Zápis provedla: Dřevová 
 
 
Opis zápisu: Dřevová 
 
 
      Zápis ověřil: 


