
Usnesení  ze zasedání OZ ve Svitávce 
konaného dne 8. 7. 2002 

 
 
Účast: p. Šváb, Randula, PeaDr. Hoffmanová, ing. Novák, ing. Zapletal, Blaha, ing. Vašíček, 
Jaroš, Špidla, ing. Kachlík, Makovská, Jokeš, Horák (od bodu 4), Dvořák, (od bodu 6) 
 
 

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

2. OZ se usneslo a  vzalo na vědomí a k organizačnímu zabezpečení 
      sbírku OkÚ č. 27/2002  
- informace z regionálního oddělení knihovny Blansko 
- sbírku OkÚ č. 28/2002  
- nařízení OkÚ Blansko 
- nabídka nového funkčního místa 
- plán výchovných a vzdělávacích akcí pro prac. na II. pololetí r. 2002  
- okr. zpravodaj okr. úřadu Blansko 
- inf. referátu vnitřních věcí 

 
3. OZ  se usneslo na schválení  Dodatku  č. 1 k obecně závazné vyhlášce 5/2002 ohledně 

změny trvání tlecí doby lidských pozůstatků, která je 12 let. 
Schváleno jednohlasně 12 hlasů pro. 

 
 
      4.  OZ se usneslo na  schválení  přiznání právní subjektivity pro MŠ a ZŠ od 1. 1. 2003.  
           Schváleno jednomyslně 13 hlasy. 
 

5   OZ  se usneslo na schválení  Smlouvy o umístění 3 směrových tabulí o prodeji nafty 
mezi obcí a fy            Horák Újezd u Kunštátu.  Schváleno 13 hlasy jednohlasně.  
 
6.OZ se usneslo na  schválení odprodeje  pozemku p. č. 253/33 o výměře 186 m2 p. 
Vávrovi Brno. Cena za m 2 20,-Kč. Náklady převodu nese nabyvatel. Schváleno 14 hlasy. 
Jednohlasně. 
 
1. OZ se usneslo na  schválení  odprodeje  části pozemku v ohraničení vjezdu 2 m od 

sloupu veřejného osvětlení směrem k domu č. 29 a 6 m od budovy telefonní ústředny. 
Převod bude proveden na náklad nabyvatele – cena za m2 je 40,-Kč. Schváleno 14 
hlasy. 

 
2. OZ se usneslo na  schválení  výstavby DPS pro 6 bytovek s dotací 4,2 mil. Kč. Na 

stavbu bude vypsáno výběrové řízení. Schváleno 12 hlasy, 2 hlasy zdržení. 
 

3.  Starosta podal informaci o stížnosti p. Kraváčka na špatné soužití s občany domu č. 
220 Švancarova k prošetření 10. 7. bude p. Šváb, ing. Kachlík, Špidla. 

 



4.  OZ se usneslo  ve věci odprodeje akcií ČP rozhodlo o bližším projednání 9. 7. 2002 
v ČP v Boskovicích na výsledku získaných informací bude rozhodnuto o dalším 
postupu.  
Schváleno 14 hlasy.  

 
5. OZ se usneslo na schválení  odprodeje části pozemku p. č. 253/3 o výměře 210 m2 pro 

manž. Dvořákovi, Jasanova 18 Blansko. Cena za m2 je 20,-Kč. Nabyvatel uhradí 
převod. Schváleno 14 hlasy.  

 
6. Starosta podal infomraci ohledně sankcí za nedovolené vykácení (nad povolení 

vykácení a ořezání) stromů v areálu koupaliště a dalším vyvolaném jednání a podaném 
odporu na Českou inspekci ŽP. 

 
7. OZ se usneslo na  schválení  žádosti pana Strbačky, Školní 419 Svitávka ohledně 

položení zámkové dlažby před provozovnou Pohoda v parku OÚ za podmínky 
založení zalévacích hadic pod dlažbu a neporušení povrchových kořenů. Bezplatný 
nájem této plochy je stanoven na 10 let. Schváleno 14 hlasy.  

 
8. OZ se usneslo na  schválení  zapůjčení parku OÚ pro firemní oslavu ALPS Boskovice 

za úhradu 5.000,-Kč. Schváleno 14 hlasy. 
 

9. OZ se usneslo na  schválení  15 členů pro OZ ve Svitávce v budoucím volebním 
období. Schváleno 14 hlasy. 

 
10. OZ se usneslo na  schválení  finančního příspěvku  pro Moravan Svitávka ve výši 

1.500 Kč pro oslavy 70 let trvání sportovní organizace. Schváleno 14 hlasy. 
 

11. OZ  projednalo návrh bytové komise na vyklizení nebytového prostoru pí 
Michalicové. Starosta projedná možnost způsobu vyklizení u nějaké organizace a 
následně bude rozhodnuto. 

 
 
 
Zasedání ukončeno v 18.50 hod. , zahájeno v 16.00 hod. 
 
 
 
Zapsal: ing. Kachlík                                 Kontrolu zápisu provedl: 
 
 
 
Opis  zápisu provedla: Dřevová 

 


