
Zápis z jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 4. 5. 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

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. D evová. ZO zahájilo
jednání za p ítomnosti 14 len  a tím bylo zastupitelstvo obce schopno se právoplatn
usnášet. Starosta obce seznámil leny obce s tímto programem:
• Zahájení, schválení programu jednání
• Kontrola pln ní usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce
• Schválení ov ovatel  zápisu
• Smlouva na opravy místních komunikací
• Smlouva na vybudování d tského h išt
• Výkup pozemku (na chodník u Dy ) – p. Jaroš p. . 129/3 o vým e 407 m2

- p. Dy ka p. Dy ková p. . 132/2 o vým e 31 m2

• Projednání záv re ného ú tu za rok 2005 – zpráva o výsledku hospoda ení za rok
2005 z JMK

• Schválení dodatku . 2 pro ZŠ Svitávka a dodatku . 3 pro MŠ Svitávka
• Rozpo tové opat ení . 1/06
• Kontrola rozpo tu za I. tvrtletí 2006
• Odprodej ásti pozemku pod studnou – p. . 146/11
• zné, 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 se usneslo o rozší ení programu o tento bod.

P. PaedDr. Hoffmanová p ednesla návrh o rozší ení programu jednání o bod –
„vyplacení odm ny ve výši 3 m sí ních plat  bývalému starostovi obce“. Hlasování:
7 pro, 3 proti, 4 zdržení. ZO se neusneslo o rozší ení programu o tento bod.

Hlasování o programu jednání: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

2. Zastupitelstvo schválilo ov ovatele zápisu usnesení: p. Zeman, p. ing. Zapletal.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

3. P. Vašková p ednesla zprávu z provedení kontroly na OÚ ve Svitávce dne 3. 5. 2006
kontrolním výborem, zam enou na „p edávací protokol ze dne 20. 9. 2005“.
Kontrolní výbor doporu uje nedostatky odstranit do konce m síce kv tna. ZO bere na

domí.
4. ZO projednalo p edložené nabídky na opravy místních komunikací a to firem

Skanska, Veselý a Dopravní stavby Brno. ZO vzalo na v domí, že o rekonstrukci ulice



„Na Záhonech“ nem že rozhodovat, nebo  jde o ástku vyšší, než 2 mil. K  – musí
prob hnout výb rové ízení dle zákona.
Ulice Sedlá kova:
Dopravní Stavby Brno – nabídka ve výši 1.975.632,-K  s termínem provedení 21
týdn .
Firma Veselý – nabídka ve výši 2.114.330,-K  s termínem provedení 25 týdn
Skanska – nabídka ve výši 2.157.605,-K  s termínem provedení 25 týdn .
ZO se usneslo na schválení firmy Dopravní stavby Brno – hlasování 14 pro, 0 proti, 0
zdržení.

Zbudování chodníku ulice Fr. epky
Dopravní stavby Brno – 1.018.000,-K

Skanska – 1.079.000,-K
Firma Veselý: 1.069.000,-K
ZO se usneslo na schválení firmy Dopravní stavby Brno – Hlasování 13 pro, 1
zdržení, 0 proti
Nabídky na ulice Tovární a U Koupališt  budou p edloženy na p íštím jednání ZO.

3. ZO projednalo nabídky na výstavbu d tského h išt  pro d ti do 8 let v areálu parku
OÚ.
Nabídky od firem: D evoartikl Znojmo ve výši 274.000,- bez plotku
                              Firma Šilhánek Brno ve výši 294.000,-K
                              Floraservis Brno – ve výši 235.211,-K .
ZO se usneslo na schválení firmy Floraservis Brno. Hlasování 14 pro, 0 proti, 0
zdržení.

5. ZO schvaluje odkoupení pozemku v kat. území Svitávka, a to p. . 129/3 o vým e
407 m2  ve vlastnictví p. Jaroše Eduarda, bytem Svitávka Svatopluka echa 109  do
vlastnictví Obce Svitávka  za cenu 50,-K /m2. Hlasování 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.
ZO schvaluje odkoupení pozemku v kat. území Svitávka a to p. . 132/2 o vým e31
m2 ve vlastnictví Jitky Dy kové a Old icha Dy ky oba bytem Svitávka – U Labut  144
do vlastnictví Obce Svitávka za cenu 50,-K /m2. Hlasování 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

6. Ing. Zapletal p edseda finan ního výboru p ednesl záv re ný ú et za rok 2005 a
zprávu o výsledku hospoda ení za rok 2005 z JMK. P i p ezkoumání hospoda ení za
rok 2005 nebyla zjišt na žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospoda ení územního celku v budoucnosti. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

7. ZO projednalo Dodatek . 2 pro ZŠ Svitávka o p edání do správy nemovitosti
v hodnot  109.412,-K .  a . 3 pro MŠ Svitávka ke z izovací listin  p ísp vkové
organizace obce – o p edání Mate ské škole Svitávka do správy nemovitosti v hodnot
361.520,-. Hlasování 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

8. ZO projednalo rozpo tové opat ení . 1/2006 – p íjmy 40.800,- výdaje 40.800,- -
esun mezi paragrafy. Hlasování 14 pro, 0 zdržení, 0 proti.

9. ZO vzalo na v domí kontrolu rozpo tu za I. tvrtletí 2006 a konstatovalo, že
rozpo tová pravidla nebyla porušena.

10. ZO projednalo odprodej ásti pozemku pod studnou p. . 146/11. Nejprve bude
zlegalizována stavba vodárny (dle dohody provedení zajistí p. Prokop. Následn  bude
pokra ování v jednání o zp sobu užívání pozemku.



11. ZO projednalo žádost ob an  ulice Husova o opravu komunikace – nezpevn né ásti.
Oprava bude vyjednána s firmou D. S. Brno.

12. ZO projednalo a schválilo  Obecn  závaznou vyhlášku obce Svitávka . 2/2006 o
zákazu volného pohybu ps . Hlasování 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

13. ZO projednalo a schválilo Obecn  závaznou vyhlášku obce Svitávka . 3/2006 o dob
a míst  konání voleb do PSP R. Hlasování 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

14. ZO projednalo nabídky na úpravu parku p ed OÚ ve Svitávce.:
Firma GARSO zahradnictví Kunštát – nabídka ve výši 82.012,-K
Fojt Pavel Malus Lysice – nabídka ve výši 128.398,-K  . ZO se usneslo na schválení
nabídky a uzav ení smlouvy s firmou GARSO. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

15. ZO projednalo žádost Flamexu Stavebniny – o splátkový kalendá  za prodávaný
            pozemek p. . 1765/3 a 1765/8 – jehož prodej  a cena byly  schváleny na jednání ZO

      dne 3. 4. 2006 do konce roku.  Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.
16. Starosta obce informoval v rámci diskusních p ísp vk  o podané žádosti  na KU
      JMK o odškodn ní p i povodních na obecním majetku. ZO vzalo na v domí.
16. ZO vzalo na v domí že bude uskute n sb r nebezpe ného odpadu.

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hod, ukon eno v 19.40 hod.


