
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ve Svitávce 
konaného dne 8. 4. 2002 

 
 

Účast: p. Šváb, ing. Kachlík, Jokeš, PhDr. Hoffmanová, Makovská, ing. Zapletal, Blaha, 
Horák, Jaroš. Spidla. ing. Vašíček,l ilng. Novák, Randula (16.20 hod. ) 
 
 

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

2. OZ vzalo na vědomí a k organizačnímu zabezpečení  Sbírky OkÚ: 
 

č. 12/2002  
- informace RŽP o probíhajícím procesu posuzování vlivů na životní prostředí  

zpracované koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2002-2007. 
- informace Úřadu práce v Blansku 
- informace Státního okresního archívu Blansko  
- informace z Energetického sdružení obcí Jižní Moravy 

 
č. 13/2002  

- informace RRR o Programu podpory výstavby domů s pečovatelskou službou pro r. 
2002  

- nabídka volných funkčních míst 
- zpravodaj okresního úřadu Blansko 
- oznámení o ztrátě úředních razítek 

 
č. 14/2002  

- pozvánka na poradu starostů, 
- Data pro obecní úřady a stavební úřady na CDR 
- informace z HZS Jihomoravského kraje, školící středisko Tišnov 

 
3. OZ projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 5/2002 na zhotovení projektu stavby 

„Dům pečovatelské služby“ Svitávka s firmou PROKANT Letovice za částku 89.500,-
Kč. Projekt bude vypracován do 30. 3. 2002 a dodatkové části PP do 30. 4. 2002. 
Schváleno 12 hlasy. 

 
4. OZ projednalo vstup obce do mikroregionu Boskovicko a rozhodlo s oddálením 

vstupu do vyjasnění zájmových priorit regionu. Schváleno 13 hlasy. 
 

5. OZ projednalo finanční příspěvek 50.000,-Kč na zakoupení sekačky trávy. Schváleno 
13 hlasy. Dále budou do jednání OZ pozváni předsedové TJ Sokol Svitávka a oddílu 
Tenisu k projednání záměrů činnosti a možnosti sponzorování této činnosti z rozpočtu 
obce. 

 
6. OZ projednalo žádost paní Klimešové Zdenky Husova 366 Svitávka o přidělení 

půjčky z prostředků obce ve výši 100.000,-Kč s pravidelnou úhradou. OZ neschválilo 
poskytnutí půjčky z rozpočtu obce. Schváleno 14 hlasy. 

 



7. OZ projednalo žádost p. ing. Kroupy Svitávka, Slavíčkova a schválilo odprodej parc. 
č. 27/1 o výměře 976 m ². Schváleno 14 hlasy. 

 
8. OZ schválilo provedení sběru železného šrotu pro kynologický klub Svitávka, který 

provede do 1. 5. 2002. Týden před sběrem vyznačí místa shromažďování šrotu a po 
odvozu zajistí řádný úklid těchto míst. Schváleno 14 hlasy. 

 
9. OZ schválilo povolení tanečních zábav 21. a 22. 6. pro SK Moravan Svitávka v parku 

OÚ ve Svitávce. Schváleno 14 hlasy. 
 

10. OZ schvaluje prodej regulační stanice plynu za cenu 450.000,-Kč a pozemek, na 
kterém stanice stojí za 100,-Kč/m². Výměra pozemku 80 m2. Schváleno 14 hlasy. 

 
11. OZ projednalo žádost p. ing. Zbyňka Kučery, Solniční 5, Brno na odprodej p. č. 29/81 

o výměře 135 m² za cenu 15,-Kč/m². Schváleno 14 hlasy. 
 

12. OZ projednalo žádost p. Olgy Štoudkové, Hybešova 225 Doubravice o odprodej p. č. 
2039/33 o výměře 70 m². Schváleno 14 hlasy. 

 
13. OZ projednalo žádost p. Richtra Ladislava, Komenského 18 Svitávka o odprodej p. č. 

2039/32 o výměře 46 m² za cenu 25,-Kč/m². Schváleno 14 hlasy. 
 

14. OZ schválilo vybudování dvou bodů veřejného osvětlení v oblasti bytovek, Školní 
ulice (garáže). Společně s budováním chodníků. Schváleno 14 hlasy. 

 
15. OZ schválilo finanční příspěvek na občerstvení dětem při oslavě Dne matek ve výši 

1500 Kč. Schváleno 14 hlasy. 
 
Schůze zahájena v 16.00 hod. , ukončena v 18.15 hod. 
 
Zapsal: ing. Kachlík 
 
 
      Kontrolu opisu provedl: 
 
 
 
Opis provedla:   Dřevová 

 


