
Zápis 
ze zasedání OZ, konaného dne 2. prosince 2002 ve Svitávce 

 
 

Účast: p. Šváb,p. Hanák, PaedDr. Hoffmanová, p. Cvrkalová, p. Makovská, p. ing. 
Richterová, p. Zoubek, p. ing. Cetkovský, p. ing. Zapletal, p. Mgr. Antl, p. Mgr. Randula, p. 
ing. Vašíček, p. Blaha, p. Dvořák, p. Mazal, p. Z. Klimeš – jako host 
 
 
Zasedání OZ se řídilo tímto programem: 

• Sbírky OkÚ Blansko 
• Prodej obecního motorového vozidla 
• Schválení rozpočtového opatření a rozpočtového provizoria 
• Schválení dodatku ke smlouvě s firmou Stavodoprav na vícepráce 
• Žádost honebního společenstva 
• Výše odměn neuvolněných členů OZ 
• Zvýšení cen vodného 
• Výstavba nové školní jídelny 
• Výstavba bytovky 
• Schválení výkonu funkce oddávajícího 
• Schválení výborů a jejich předsedů 
• Diskuse, závěr 

 
 
 

1. Zasedání zahájil a dále řídil starosta obce p. Šváb. 
 
2. Pan Mgr. Randula přednesl usnesení z veřejného zasedání OZ ze dne 19. 11. 2002. 

Ověřovatélé zápisu byli navržení: p. Mazal, p. ing. Cetkovský. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 
 

3. OZ vzalo na vědomí a k organizačnímu zabezpečení sbírky OkÚ 
 

č. 42/2002  
- informace o zasílání disket s účetními výkazy elektronickou poštou 

      č. 43/2002  
- zápis z porady starostů z 15. 10. 2002  
- informace k ustavujícímu zasedání zastupitelstva 

      č. 44/2002  
                  -     zápis z jednání ZSMO okresu Blansko 
      č.  45/2002  

- podkladový list k vyrozumění 
      č. 46/2002 

- poskytnutí  další odměny pro členy zastupitelstva obce 
- pozvánka na poradu starostů 

 
 



4. OZ projednalo prodej obecního motorového vozidla. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 
5. OZ  projednalo rozpočtové opatření. P. Zoubek vznesl dotaz na vyčíslení pojistného a 

náhrad od České pojišťovny – termín do příštího OZ. 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržení. 
OZ projednalo rozpočtové provizorium  - příjmy 3 275.000, výdaje 3.275.000,- 
P. Mgr. Randula vznesl dotaz na výdaj ZŠ při samostatném hospodaření příspěvkové 
organizace, p. ing. Zapletal – objasnění převodů kapitul na kruhový objezd.  
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdržení. 

 
6. Pan Mazal vznesl připomínku a dotaz na opravu chodníku a osvětlení na ul. Školní, 

kdy bylo přislíbeno, že firma K. K. Š. tuto akci provede do konce roku 2002. OZ se 
shodlo na písemném vyrozumění občanů této ulice o zařazení této akce do 2. čtvrtletí 
2003.  

 
7. OZ projednalo dodatek ke smlouvě s firmou Stavodoprav na vícepráce na rozšíření 

hřbitova. 
Hlasování: 10 pro, 1 proti, 3 zdržení  s tím, že celková částka bude uhrazena až po 
celkovém dokončení akce. 

 
8. OZ projednalo žádost honebního společenstva na obnovení smlouvy na užívání 

obecních pozemků bezúplatně.  
Hlasování 15 pro, 0 proti, 0 zdržení  

 
9. OZ projednalo výše odměn neuvolněných členů OZ a to: členům OZ – 340,-Kč, 

členům rady a předsedům komisí 1010,-Kč a neuvolněného místostarosty 11.305,-Kč.  
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení. 
OZ projednalo schválení ½ dalšího platu uvolněného starosty.  
Hlasování: 10 pro 0 proti 5 zdržení 

 
10. OZ projednalo zvýšení cen vodného – o 0,65 Kč/m³. 

Hlasování: 4 pro, 7 proti, 4 zdržení. 
 

11. OZ projednalo případnou výstavbu nové školní jídelny pro ZŠ a MŠ.  
Hlasování pro záměr: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 

 
12. OZ projednalo záměr na výstavbu bytovky. 

Hlasování: 14 pro, 0  proti, 1 zdržení 
 

13. OZ projednalo schválení 2  oddávajících: p. Dvořák a p. Hanák 
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržení 

 
14. OZ projednalo schválení výborů: 

finanční výbor – složení: PaedDr. Hoffmanová, p. ing. Cetkovský, p. Blaha 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení 
kontrolní výbor – složení: p. Cvrkalová, p. Jaroš, p. ing. Richterová 
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 zdržení 
 
 



      OZ projednalo schválení předsedů výborů: 
       finanční – PhDr. Hoffmanová  
       Hlasování: 8 pro, 7 proti, 0 zdržení 
        kontrolní: p. Cvrkalová 
        Hlasování:  8 pro, 3 proti, 4 zdržení 
 
15. OZ projednalo výši částky 500,-Kč na vítání občánků. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržení. 
 

16. Diskuse: p. Dvořák, p. ing. Zapletal  
 
 
 
 
 
 Začátek zasedání: 18.00 hod 
 Ukončení:             22.15 hod.  
 
 
Zapsala: Dřevová  


