
Usnesení ze zasedání OZ ve Svitávce 
konaného  dne 3. 6. 2002 

 
 

 
Účast: p. Šváb, ing. Kachlík, Jokeš, PhDr. Hoffmanová, Makovská, Dvořák, Blaha,Jaroš, 
Špidla, Novák, ing. Zapletal, ing. Vašíček, Randula. 
 
 
Zasedání zahájeno v 16.00 hod. 
 

1. Zasedání zahájil a dále řídil starosta p. Šváb. 
 

2. OZ se usneslo  vzalo na vědomí a k organizačnímu  zabezpečení následující sbírky 
OkÚ Blansko: 

 
č. 23/2002 
- informace referátu vnitřních věcí 
- informace o závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 

na životní prostředí, akce Výstavba garáží ulice O. Kubína Boskovice v k. ú. 
Boskovice č.  288/219 

- informace referátu regionálního rozvoje 
- zpravodaj OkÚ Blansko 
- informace z Energetického sdružení obcí Jižní Moravy 
 
č. 22/2002  
- zabezpečení přednostního spojení v době mimořádných událostí 
- upozornění na povinnosti ze zákona č. 256/2002 Sb. 
- informace referátu soc. věcí 
- oznámení o ztrátě úředního razítka 
- systém Eko-KOM a novinky pro obce 

 
3. OZ  rozhodlo o   zrušení usnesení OZ z 4. 10. 1999 o prodeji obecního pozemku p. č. 

1788/1a6 p. M. Lepkovi Svitávka pro jeho nečinnost v uvedené věci. Na tytoo 
skutečnosti byl jmenovaný 15. 8. 2001 a opakované 15. 5. 2002 písemně upozorněn. 
12 hlasů pro , 1 hlas zdržení. 

   
4. OZ odsouhlasilo prodej obecního pozemku p. č. 1788/1 a 6 pro p. R. Jokeše, Svitávka 

pro jeho záměr stavby rodinného domku. Cena pozemku je 30,-Kč/m². Převod a 
geometr. vyměření budou uhrazeny kupujícím. Obec si vyhrazuje předkupní právo 
zpětného odkupu v případě nerealizace výstavby rod. domku.  
11 hlasů pro, 2 hlasy zdržení. 

 
5. OZ se usneslo na  projednání  žádosti pí Vaškové s odprodejem obecního pozemku, 

těsně souvisejícího s jejím domem. OZ se usneslo, že v řešení této žádosti musí dojít 
k novému projednání za účasti zástupce MěV Boskovice, odboru výstavby a územního 
plánování na zasedání OZ 8. 7. 2002.  
13 hlasů pro. 



 
6. OZ se usneslo na  projednání  žádosti  manželů Krátkých o prodej panelů – nebyl 

schválen. Panely jsou určeny pro plochu sběrného dvora na sbírání nebezpečného 
odpadu. 13 hlasů pro. 

 
7. OZ se usneslo na  schválení  zbourání hospodářského stavení ve dvoře domu č. p. 122 

(Bílkovo). Byla vybrána firma Pavliš – Sulíkov. 13 hlasů pro. 
 

8. OZ se usneslo na  schválení  provedení sběru železného šrotu Mysliveckým sdružením 
na podzim roku 2002. Schváleno 13 hlasy pro. 

 
9. OZ se usneslo na  schválení  pořízení automatické závory na vjezdu do obecního 

parku. Pořizovací cena cca 50.000,-Kč. Schváleno 13 hlasy pro. 
 
 
Schůze ukončena v 18.45 hod.  
 
 
Zapsal: ing. Kachlík     Kontrolu opisu : 
 
 
 
Opis provedla: Dřevová  

 


