
Zápis z     jednání OZ, dne 7. 6. 2004 ve Svitávce  

Přítomni: p. Šváb, p. Hanák, p. Cvrkalová, p. PaedDr. Hoffmanová, p. Makovská, p. Mazal, p. Mgr. Antl,
p. Dvořák, p. Blaha, p. ing. Vašíček, p. ing. Richterová, p. Zoubek, p. ing. Zapletal, p. ing.
Cetkovský, p. Mgr. Randula

1. Jednání zahájil a řídil starosta obce p. Šváb a řídilo se tímto programem:

• Schválení smlouvy s JMK na dotaci pro SDH

• Schválení ceny pozemku p. Dufkové

• Schválení ceny pozemku ing. Cetkovskému

• Návrh obecní vyhlášky na vjezd o ulice Tyršova 

• Prodej obecního pozemku manželům Waldhansovým p. č. 80/1

• Projednání dotace divadelnímu kroužku

• Žádost pana Jokeše na příspěvek na el. přípojku

• Informace o volbách do EP

• Diskuse, závěr

Program schválen všemi hlasy.

2. OZ schválilo všemi hlasy Smlouvu s JMK na dotaci SDH. Hlasování 15 pro.

3. OZ projednalo cenu pozemku prodaného p. Dufkové (prodej projednán na OZ 22.9.03), Návrh
ceny 50,-Kč/m2. Hlasování: 14 pro, 1 zdržení (p. Mazal), 0 proti.

4. Cena pozemku p. Cetkovskému bude stanovena až po zaměření pozemku.

5. OZ projednalo návrh na obecní vyhlášku týkající se vjezdu do ul. Tyršova. OZ schválilo
vypracování této vyhlášky a navrhlo zakoncipovat do ní i parkování nákladních automobilů na
dálkovou přepravu v obci.

6. OZ projednalo žádost manželů Waldhansových na koupi obecního pozemku p. č. 80/1. OZ
schválilo záměr o prodeji pozemku 15 hlasy, pokud půjde o obecní pozemek.

7. OZ projednalo žádost dětského divadelního kroužku o dotaci 2.000,-Kč na dopravu a občerstvení
do Svojanova, kde se konala přehlídka divadelních kroužků. Schváleno 15 hlasy.

8. OZ projednalo žádost o finanční příspěvek SONSu – občanského sdružení pro nevidomé a
slabozraké. OZ schválilo finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč. Schváleno 15 hlasy.

9. OZ projednalo žádost p. Jokeše na příspěvek na el. přípojku – OZ projednalo záměr, zda bude
přispívat na el. přípojky u novostaveb. K žádosti zastupitelstvo navrhlo nechat zjistit situaci o
budování přípojek na JME Boskovice a podle získaných informací se rozhodne o následujícím
postupu při posuzování žádostí.

10. OZ projednalo nákup minigolfového hřiště – OZ doporučilo zjistit stav minigolfových hřišť
v okolí o jejich využitelnosti.

11. P. PaedDr. Hoffmanová přednesla rozpočtové opatření č. 2/2004 ve výši 64.000,- výdaje i příjmy.
Hlasování: 15 pro, 0 zdržení, 0 proti.

12. OZ projednalo vypracování vnitřního předpisu, týkajícího se svobodného přístupu k informacím
dle § 106/1999 Sb. a navrhlo stanovit cenu za vypracování odpovědi za stranu A 4 na 150,-Kč.
Hlasování 15 pro.

13. OZ projednalo vypracování vnitřního předpisu, týkajícího se hlášení obecního rozhlasu a stanovilo
poplatek za hlášení rozhlasu na 50,-Kč/3 minuty hlášení a každou další započatou minutu 50,-Kč.
Hlasování: 15 pro.



14. OZ projednalo podmínky pro provozování sběrného dvora. (bude dořešeno na příštím
zastupitelstvu).

15. P. Mgr. Antl přednesl žádost ZŠ Svitávka o dotaci ve výši 4.000,-Kč na dopravu a startovné na
dětskou olympiádu ve Sloupu. Hlasování: 15 pro, 0 zdržení, 0 proti

Jednání započalo v 18.00 hod, ukončeno v 20.30 hod.

Zapsala: Dřevová Zápis ověřil:

Opis zápisu: Dřevová


