
Zápis z jednání obecního zastupitelstva
dne 3. 5. 2004 ve Svitávce

Přítomni:  p. Šváb, p. Makovská, p. PaedDr. Hoffmanová, p. Cvrkalová, p. Mazal, p. Mgr. Antl, p.
Mgr. Randula, p. Dvořák, p. Blaha, p. ing. Vašíček, p. ing. Zapletal, p. ing. Richterová , p. Hanák, p.
ing. Cetkovský

Omluven: p. Zoubek

Hosté

Jednání zahájil a řídil starosta obce p. Šváb. Hlavním bodem programu je projednání petice občanů
proti zřízení motokrosové trati u Zeleného kříže a schválení rozpočtového opatření č. I/2004.

1. OZ projednalo petici občanů o zrušení motokrosové trati u Zeleného kříže (č.j. 42/2004/vn.)
OZ trvá na svém rozhodnutí z 16. 2. 2004 . Hlasování: pro 11, proti 1 (p. Cvrkalová), zdržení: 2
(p. PaedDr. Hoffmanová, p. Mgr Antl). Žádost o zřízení motokrosové trati p. Strbačky a p.
Chloupka se převádí na Motokrosový klub Svitávka, zaregistrovaný dne 25. 3. 2004, IČO
26659727

2. OZ projednalo záměr o prodeji pozemku p. č. 1899 o výměře cca 8200 m2 v k. ú. Svitávka ing.
Cetkovskému. Hlasování: 12 pro, 1 zdržení (ing. Cetkovský), proti 1 (PaedDr. Hoffmanová).

3. OZ projednalo schválení zajištění souladu územního plánu obcí s ÚP z hlediska rychlostní
silnice R 43 v trase „německá dálnice“. 14 pro, 0 zdrž., 0 proti.

4. OZ projednalo žádost p. Zemana o zakoncipování inženýrských sítí do územního plánu
v lokalitě U Labutě (výstavba čerpací stanice PHM). Hlasování: 14 pro, 0 zdržení, 0 proti.

5. P. PaedDr. Hoffmanová přednesla rozpočtové opatření č. I/2004  v částce příjmů i výdajů 6 684
000,-Kč. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

6. P. ing. Vašíček přednesl zprávu komise výstavby z jednání se stavebníky na ulici Krátká. OZ
schválilo provedení  zaměření obecního pozemku – cesty.

7. P. Mazal předložil doplnění žádosti na rekonstrukci střechy kabin fotbalového klubu Moravan
(částka 12.000,-Kč odvodnění střech, 14.500,-Kč dřevo na obložení a lavečky) OZ schválilo
jako dotaci fotbalovému klubu 12.000,-Kč na odvodnění střech. Hlasování: 11 pro, 3 zdržení
(p. Hoffmanová, p. Cvrkalová,  p. Mazal)

8. P. Hanák informoval o výsadbě stromků mysliveckým spolkem, OZ za tuto aktivitu vyslovilo
poděkování.

9. OZ projednalo smlouvu o dílo na zhotovení projektu na vestavbu školní jídelny v ZŠ firmou
GAZAG Brno v ceně 151.200,-Kč. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

Jednání započalo v 18.00 hod, skončilo v 19.45 hod.

Zapsala: Dřevová, opis zápisu Dřevová


