
Usnesení  ze zasedání obecního zastupitelstva ve 
Svitávce dne 2. září 2002 

 
 
Účast: p. Šváb, Randula, Jokeš, Makovská, PhDr. Hoffmanová, ing. Novák, ing. Zapletal, 
Dvořák, Blaha, ing. Vašíček, Špidla, ing. Kachlík, Jaroš, Horák od bodu 8.  
 
 

 
 

1. OZ se usneslo a  vzalo na vědomí a k organizačnímu zabezpečení: 
 

Sbírku OkÚ č. 34 
- Informace referátu vnitřních věcí OkÚ Blansko k volbám 
 
Sbírku OkÚ č. 35 

- SFŽP – Program obnovy nebo výstavby kanalizační sítě a ČOV v územích 
postižených povodněmi 

- Dodatek na technickou infrastrukturu 
- Program obnovy venkova – dodatek č. 5 k „Zásadám“ 
- Informace Ministerstva financí ČR 
- Jízdní řády ČD 2002/03 s platností od 15. 12. 02 do 13. 12. 03. 

 
2. OZ se usneslo a  v souladu s § 102 zákona 128/2000 Sb. schvaluje ve smyslu § 84 

odst. 2 písmeno e) zákona 128/2002 Sb. záměr obce zrušit organizační složku ZŠ ve 
Svitávce  a MŠ ve Svitávce k 31. 12. 2002 . 

 
3. OZ  se usneslo na schválení záměru obce zřídit příspěvkové organizace ZŠ ve 
Svitávce a MŠ ve Svitávce k. 1. 1. 2003 ; každá příspěvková organizace převezme 
práva a povinnosti k zrušeným organizačním složkám. 

 
4. OZ se usneslo na  schválení  záměru obce zřídit novou součást organizační složky 
(kuchyň, jídelna). Příspěvkové organizace převezmou veškerá práva a povinnosti 
k zrušeným organizačním složkám. 

 
5. OZ  se usneslo na schválení  žádosti  o udělení souhlasu ke zrušení těchto složek k 31. 

12. 2002. 
 

6. OZ se usneslo na pověření  starosty obce p. Švába k odeslání žádosti na odbor školství 
Krajského úřadu na zrušení těchto organizačních složek. 
Body 3 až 7k schváleny jednohlasně 13 hlasy. 

 
7. OZ se usneslo na schválení  přidělení bytu pro p. Davida Bílka v domě  Mezimostí 50 
Svitávka většinou hlasů: 8 hlasů pro, 5 hlasů proti a 1 hlas zdržení. 

 
8. OZ se usneslo  ve věci přidělení bytu pro p. Kupsy rozhodlo následovně: 
- p. Šacher podá písemnou výpověď z bytu Mezimostí 49. Tento byt byl v roce 2001 

renovován nákladem cca 150.000,-Kč. Další úpravy provedené p. Šachrem byly 
provedeny bez souhlasu obce. 



- p. Kupsa žádost o přidělení obecního bytu bude opětovně projednáno v komisi bytové 
14 hlasů pro. 

 
 

9. OZ  se usneslo na schválení odprodeje pozemků pod garážemi naproti rod. domku 
Školní 419 v rozloze 3x20 m² pro Marii Grulichovou, manžele Strbačkovy a manžele 
Vorbovy na parc. č. 1765/2. Cena za m ² je 30,-Kč. 
Schváleno 14 hlasy. 
 
 
 
 
 
Zasedání započato v 16.00 hod. 
                ukončeno  v 17.55 hod. 
 
 
 
Zapsal: ing. Kachlík     Kontrolu opisu provedl: 
 
 
 
 
 
Opis provedla: Dřevová 

 


