
Usnesení  ze zasedání obecního zastupitelstva ve 
Svitávce, konaného dne 5. 8. 2002 

 
 
 

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

2. OZ se usneslo a  vzalo na vědomí a k organizačnímu zabezpečení sbírku OkÚ Blansko 
č. 31/2002 

- informace MŠ, mládeže a tělovýchovy č.j. 22473/2002-14  
 

3. OZ se usneslo na  schválení  rozpočtového  opatření OkÚ Blansko a OÚ Svitávka (viz 
příloha) 

a) OkÚ Blansko 
č. 2/48 – neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ 1.Q            19.530,- 
č. 23/48 –neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ 2. Q            3.750,- 
č. 58/48- neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ 3. Q           10.750,- 
č. 200/9 – příspěvek na individuální dopravu                 6.000,- 
č. 201/11                                                6.000,- 
č. 63/100 – výdaje voleb do PČR        21.025,50 

 
b) OÚ Svitávka 

č. 1/2002  
– příjem výher. automat/výdej zneč. ovzduší ZŠ             8.491  
- příjem/výdej, daň z příjmu práv. osob                       107.989 
- příjem vodné/výdej vodovod,doprava,plynofikace    250.000 
-příjem. kom. odp./výdej úprava skládky 
                                odvoz komun. odpadu                   111.000 
- příjem/výdej přesun mezi kapitolami rozpočtu             60.000 

              Schváleno všemi hlasy (12 hlasů) 
 

4. OZ se usneslo na  schválení  finančního příspěveku na zakoupení travní sekačky ve 
výši 10.000,-Kč pro kynologický spolek ve Svitávce.  
Schváleno 12 hlasy, 1 hlas zdržení. 

 
 
 
 

5. OZ se usneslo na  schválení  převodu  pozemků do vlastnictví obce od Pozemkového 
fondu ČR. 
p. č. 1739/1         3.071 m²   orná 
p. č. 1739/2          1.108 m²   orná 
p. č.  1774/1      1.566 m²   orná 
p. č.  1775/1      2.322 m²   orná 
p. č.  1802/2         528 m²   orná 
p.č  . 1899      8.580 m²   orná 
p. č.  1903/1        3.626 m²   orná 
p. č.  1907/1      3.025 m²   orná 



p. č.  1910           3.317 m²    orná 
Celkem               27.143 m²      bezúplatně 
 
 
 
p. č. 1686/1     1.955 m² orná PK 
p. č. 1686/1          48 m²  louka KN 
Celkem       2.003 m²  úplatně 
 

6. OZ  se usneslo na schválení  odměny 5.000,-Kč pro pí Cvrkalovou při jejím odchodu 
do důchodu. 
Schváleno 13 hlasy. 
 
 
 
 
 
 
Zasedání zahájeno v 16.00 hod 
Ukončeno                 17.15 hod. 
 
 
 
 
Zapsal: ing. Kachlík 
 
Opis zápisu provedla: Dřevová 

 


