
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva 
konaného dne 4. března 2002 

 
 
Účast: p. Šváb, ing. Kachlík, Randula, PhDr. Hoffmanová, Makovská, ing. Zapltetal 
            Dvořák, Blaha, ing. Vašíček, Jaroš, Špidla, Horák, Jokeš, ing. Novák  
 
 
 
 
1.Zastupitelstvo zahájil a dále řídil starosta p. Šváb. 
 
2. OZ vzalo na vědomí a k organizačnímu zabezpečení  
 
Sbírku OkÚ č. 6/2002  

- oznámení o ztrátě úředního razítka 
- nabídka volného funkčního místa 

 
Sbírku OkÚ č. 7/2002  

- zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 
- vzorový řád pohřebiště a vzorová smlouva o nájmu hrobového místa 
- podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně 

rekreační činnost 
- příručka „sebeobrana obyvatelstva“ 
- metodické materiály k tématice udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. 

 
Sbírku OkÚ č. 8/2002 

- nařízení OkÚ Blansko 
- Zpravodaj OkÚ Blansko 
- Dotace na technickou infrastrukturu informace ing. Bukatovičová 
- Pozvánka na seminář SFŽP 

 
Sbírku OkÚ č. 9/2002  

- informace o nařízení vlády č. 66/2002 Sb. a 67/2002 Sb.  
- praktická zkouška poplachových sirén 
- výběrové řízení na krajského koordinátora dopravy 
- pozvánka na seminář SEPARDU programu EU. 
- nabídka kurzů Institutu pro místní správu Mezinárodní vědecké konference VS 2002-

02-08 
 
     3     .OZ projednalo a jednohlasně schválilo Provozní řád Kanalizace Obce Svitávka. 
             Schváleno všemi hlasy 14 pro. 
 

4. OZ projednalo a schválilo Smlouvu mezi Městem Boskovice a Obcí Svitávka o 
poskytování sociálních služeb pro občanku obce. Úhrada spoluúčasti obce je 8.366,-
Kč. Smlouva je uzavírána na rok 2002. Schváleno 14 hlasy.  

  
5. OZ neschválilo návrh redakce Dvoje noviny na dotování těchto novin ve Svitávce. 



 
Proti 14 hlasů. 

 
6. OZ projednalo a schválilo vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2001 Obecního 

úřadu ve Svitávce dle zveřejněného rozpisu hospodaření. 
Schváleno všemi hlasy. 

 
7. OZ projednalo žádost p. Jílka J. – Sedláčkova 459 Svitávka ohledně koupě pozemku 

p. č. 27/5 o výměře 94 m ². Cena za 1 m² je 10,-Kč. Schváleno 14 hlasy. 
 

8. OZ projednalo a schválilo pronájem části obecního pozemku p. č. 147/7 v k. ú. 
Svitávka ve výměře 1000 m ², se zachováním obecní cesty k lesu. Nájemce L. Šacher, 
Husova 330 Svitávka. Pronájem za symbolická nájem 1,-Kč za rok. Schváleno 14 
hlasy. 
 

 
9. OZ projednala změní petice občanů osady Sasina ohledně zlepšení svozu TDO v části 

obce Sasina. Projednání s ředitelem KKŠ Boskovice zajistí starosta p. Šváb. 
 

10. OZ projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2002 Řád veřejného 
pohřebiště. Schváleno 14 hlasy. 

 
 
 
 
 
Schůze zahájena v 16.00 hod., ukončena v 18.15 hod. 
 
 
 
 
Zapsal: ing. Kachlík 
 
 
 
Opis zápisu : Dřevová K.                           Kontrolu opisu provedl:  

 


