
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 5. 6. 2006,
konaného ve Svitávce

ítomni: p. ing. Cetkovský, p. Horák, (od bodu 5), 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 (od bodu 4).

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  odpovídá p. D evová. ZO
zahájilo jednání za p ítomnosti 12 len  a tím bylo zastupitelstvo obce schopno se
právoplatn  usnášet. Starosta obce seznámil leny zastupitelstva obce s tímto
programem:
• Zahájení, schválení programu jednání ZO
• Schválení ov ovatel  zápisu
• Žádost ZŠ o p ísp vek na D tskou olympiádu
• Rozpo tové opat ení . 2/2006
• Oprava komunikací (ul. Tovární, U Koupališt )
• zné, diskuse, záv r.
Hlasování o programu jednání: 12 pro

2. P. Vašková p ednesla zprávu o kontrole pln ní usnesení. ZO vzalo na v domí.

3. ZO se usneslo na schválení ov ovatel  zápisu usnesení: p. Cvrkalová, p. Dvo áková.
Hlasování: 10 pro, 2 zdržení, 0 proti.

4. ZO projednalo rozpo tové opat ení . 2/2006. P íjmy: 135.300,-K , výdaje 135.300,-
. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržení.

5. ZO projednalo nabídky na opravy komunikací ulic Tovární a U Koupališt :
Nabídky p edložily firmy: Skanska ve výši 3.262.000,-K

        Veselý 3.136.000,-K
         DS Brno              3.088.000,-K .

ZO se usneslo na schválení firmy DS Brno Hlasováním 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

6. ZO projednalo žádost ZŠ Svitávka o finan ní p ísp vek na D tskou olympiádu ve výši
4.000,-K . Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

7. ZO projednalo dodatek smlouvy s firmou Galda na chodníky a obrubníky v parku OÚ
Svitávka ve výši 65.000,-K . Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení



8. P. Zoubek p ednesl žádost HZS o finan ní p ísp vek ve výši 10.000,-K  na zajišt ní
akce po ádané p i p íležitosti 120 let založení Sboru dobrovolných hasi  ve Svitávce
a vydání Almanachu. ZO schvaluje poskytnutí ástky do výše náklad , maximáln
však 10.000,-K . Hlasování 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

9. P. Horák p edložil zastupitelstvu obce studii protipovod ového opat ení lokality „U
Koupališt “ ve 3 variantách. Pozemkový ú ad Blansko bude financovat celou akci

etn  zam ení pozemk  v p ípad , že nebudou dot ené pozemky v osobním
vlastnictví. ZO schvaluje postupovat dle varianty . 2 a pov uje k jednání s vlastníky
pozemk  o výkupech. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

Jednání ukon ení v 19.10 hod.

Zapsala: D evová, opis D evová


