
Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce, konaného
dne 8. 11. 2005 ve Svitávce

Přítomni: p. Ing. Cetkovský, p. Horák, p. Zoubek, p. Makovská, p. Paeddr.. Hoffmanová, p.
Cvrkalová, p. Mazal, p. Vašková, p. Mgr. Randula, p ing. Vašíček, p. ing. Zapletal, p.
ing. Richterová.

Omluveni: p. Šváb, p. Dvořák, p. Zeman

1. Starosta obce ing. Cetkovský zahájil mimořádného jednání zastupitelstva obce, které bylo
svoláno v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dále
oznámil, že zapisovatelkou je p. Dřevová, za sčítání hlasů odpovídá p. Dřevová. ZO
zahájilo jednání za přítomnosti 12 členů zastupitelstva obce, a tím bylo ZO schopno se
právoplatně usnášet. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s tímto programem:

• Schválení rozpočtového opatření č. 5 a 6/2005
• Veřejná dražba – ČOV – Vlněna 

            Hlasování o programu: 12 pro

2. ZO schválilo ověřovatele zápisu usnesení: p. Paeddr.. Hoffmanová, p. Mazal: 12 pro

3. Předseda finančního výboru ing. Josef Zapletal přednesl rozpočtové opatření č. 5/2005:
příjmy: 5.200,-; výdaje 186.500,- a 6/2005  - příjmy -632.600,- výdaje -864.600,- 

4. Starosta obce předložil zastupitelstvu obce znalecký posudek na ČOV v areálu bývalé
Vlněny Svitávka a dražební vyhlášku veř. dobrovolné dražby na ČOV. Seznámil  ZO
s vyvolávací cenou ve výši 100.000,-Kč. ZO schválilo 12 hlasy účast na dražbě obce
Svitávka. ZO schválilo částku 150.000,-Kč za kterou obec Svitávka může ČOV vydražit.
Hlasování: 12 pro.

5. ZO projednalo dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Svitávka –
hlasování: 12 pro.

6. Starosta obce informoval zastupitelstvo obce o zadání pronájmu nebytových prostor –
Hybešova 40 Real Spektru Boskovice. ZO vzalo na vědomí.

7. Zastupitelstvo obce schválilo zbudování chodníku v délce 85 m na náměstí ve Svitávce –
po květinářství Slunečnice v ceně 150.000,-Kč bez DPH bez přídlažby Hlasování: 12 pro.

8. P. Zoubek informoval zastupitelstvo obce o možnostech dotačních programů. ZO vzalo
na vědomí.

Jednání zahájeno v 18.00 hod, ukončeno ve 20.00 hod. 

Zapsala: Dřevová
Opis zápisu: Dřevová


