
Zápis z jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 3. 4. 2006 ve Svitávce

ítomni: p. ing. Cetkovský, p. Horák, p. Zoubek, p. ing. Richterová, p. ing. Zapletal, p. ing.
Vaší ek, p. Dvo ák, p. Mgr. Randula, p. Vašková, p. Mazal, p. Cvrkalová , p. PaedDr..
Hoffmanová, p. Makovská, p. Zeman
Omluven: p. Šváb
Hosté: p. Šmeralová

1. Starosta obce ing. Cetkovský zahájil jednání zastupitelstva obce, které bylo svoláno
v souladu se zákonem . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis , dále
oznámil, že zapisovatelkou je p. D evová, za s ítání hlas  p. Hruda, ZO zahájilo
jednání za p ítomnosti 14 len  a tím bylo zastupitelstvo obce schopno se právoplatn
usnášet. Starosta obce seznámil leny zastupitelstva obce s tímto programem:
• Zahájení, schválení programu jednání
• Kontrola pln ní usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce
• Schválení ov ovatel  zápisu
• Schválení rozpo tu obce na rok 2006
•  Zám r o prodeji ásti obecního pozemku p. . 146/11
•  Zám r o prodeji ásti obecního pozemku p. . 2054/9
• Zám r o p evodu pozemk  p. . st. 161/1 a p. . st. 498
• Schválení ceny pozemk  – 1765/3 a 1765/8 – Flamex
• zn , diskuse, záv r
P. Vašková p ednesla návrh o rozší ení programu jednání o bod – zpráva o kontrole
provedené na OÚ ve Svitávce kontrolním výborem. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0
zdržení
ZO schválilo program jednání. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

2. ZO schválilo ov ovatele zápisu usnesení – p. Vašková, p. ing. Vaší ek. Hlasování: 12
pro, 2 zdržení, 0 proti.

3. P. ing. Zapletal p ednesl návrh rozpo tu na rok 2006. Zastupitelstvo obce schválilo
schodkový rozpo et obce na rok 2006  14 hlasy. P íjmy: 18 126 300,-, výdaje
26 798 000. Schodek je vyrovnán zapojením p ebytku minulého roku. ZO vzalo na

domí výhled na r. 2007 a 2008.
4. ZO projednalo žádost p. Prokopa – odkup ásti  obecního pozemku p. . 146/11 v k. ú.

Svitávka . Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o projednávání žádosti v rad
obce a o plánované sch zce komise výstavby na míst  samém s ú astníky, užívajícími
studnu, která na dot eném pozemku stojí. Obec zajistí podklady (p edm t prodeje a
podobn ). Výsledky jednání a žádost bude projednána na p íštím jednání ZO.
Hlasování: 13 pro, 1 zdržení, (p. Vašková) , 0 zdržení.



5. ZO projednalo žádost p. Vybíhala o prodej ásti obecního pozemku p. . 2054/9 –
v k.ú  . Svitávka o vým e cca  80 m2. ZO se usneslo neprodat tento pozemek
.hlasování : 14  pro neprodej pozemku , 0 , 0 zdržení . ZO Svitávka souhlasí
s bezúplatným užíváním pozemku  panem Vybíhalem.

6. ZO projednalo žádost o ešení vlastnictví d evník  p. . st. 161/1 a p. . st. 498. ZO se
usneslo neprodat d evníky samostatn  bez pozemku: Hlasování: 13 pro, 1 zdržení (p.
Makovská) , 0 proti. ZO pov uje stavební komisi k dalšímu jednání, které vy eší
vlastnická práva k d evník m.

7. ZO  schválilo cenu pozemk   p. . 1765/3 o vým e 680 m2 a p. . 1765/8 o vým e
118 m2  ve výši 90,-K /m2. Hlasování: 10 pro, 1 proti  (p. Hoffmanová), 3 zdržení (p.
Cvrkalová, p. Mgr. Randula, p. Makovská).

8. ZO projednalo žádost o obnovení jednání o cen  zem lského pozemku p. . 1903/1
v k. ú. P. Hudského. ZO se usneslo na cen  pozemku ve výši 40,-K /m2. Hlasování: 13
pro, 1 zdržení (p. Cvrkalová).

9. ZO projednalo dodatek . 1/2006 k Obecn  závazné vyhlášce obce Svitávka . 7/2004,
kterou se stanovení provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní,
využívání a odstra ování komunálních odpad  a místní poplatek za provoz tohoto
systému. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

10. Starosta podal informace o povodních ve Svitávce. ZO vzalo na v domí.
11. Starosta obce podal informaci o výzv  Krajského ú adu Jihomoravského kraje ke

zjednání nápravy ve v ci usnesení bodu 1)  Rady obce Svitávka ze dne 2. 9. 2005 –
dle dikce p edm tného usnesení Rada obce nerozhodovala o odm  ve smyslu výše
uvedených stanovení zákona o obcích, ale o „odstupném“. Platné právní p edpisy však
institut „odstupného“ ve vztahu k uvoln nému starostovi obce neupravují. Starosta
obce informoval o postupu rady obce, kdy bude rada v souladu se zákonem rušit
usnesení bodu 1) Rady obce Svitávka ze dne 2. 9. 2005. ZO bere na v domí.

12. P. Zoubek – informoval ZO o možnosti podat žádost v rámci dota ního programu na
poskytnutí prost edk  na zakoupení nového cisternového vozu pro SDH Svitávka.
Žádost musí být podána do konce dubna 2006. Hlasování o podání žádosti: 13 pro, 0
proti,1 zdržení – p. Vaší ek.

13. P. Milada Vašková p ednesla zprávu o provedené kontrole na OÚ ve Svitávce
kontrolním výborem. Nedostatky budou odstran ny do p íštího jednání ZO. ZO bere
na v domí.

14. V rámci diskuse vystoupila p. Šmeralová a podala informaci o stavu fary ve Svitávce a
o dalších možnostech jejího využití.

15. P. PaedDr.. Hoffmanová podala návrh na projednání poskytnutí m sí ní odm ny po
dobu 3 m síc  bývalému starostovi obce p. Švábovi. Hlasování o projednání tohoto
návrhu na jednání zastupitelstva: 2 pro jednání  (p. Cvrkalová, p. PaedDr.
Hoffmanová), 6 proti , 6 zdržení.

Jednání ukon eno ve 21.00 hod.


