
Zápis z jednání zastupitelstva obce Svitávka, konaného dne
12. 12. 2005 v malém sále OÚ ve Svitávce

Přítomni: ing. Cetkovský, p. Zoubek, p. Makovská, p. Paeddr.. Hoffmanová, p. Mazal, p.
Dvořák, p. Mgr. Randula, p. Zeman, p. ing. Zapletal, p. ing. Richterová, p. Horák
od bodu 4.3

Omluveni: p. Cvrkalová, p. ing. Vašíček, p. Vašková, p. Šváb
Hosté: p. Hudský, p. Kouřil

1. Starosta obce ing. Cetkovský zahájil jednání zastupitelstva obce, které bylo svoláno
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále
oznámil, že zapisovatelkou je p. Dřevová, za sčítání hlasů odpovídá p. Hruda; ZO
zahájilo jednání za přítomnosti 10 členů zastupitelstva obce, tzn. Byla přítomna
nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a tím bylo ZO schopno se právoplatně
usnášet. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s tímto programem:
• Schválení programu jednání
• Kontrola plnění usnesení z minulého jednání ZO
• Schválení ověřovatelů usnesení
• Výkupy a prodeje pozemků (schválení cen u pozemků, u kterých byl schválen záměr

o prodeji), schválení výkupu pozemku od p. Jaroše na chodník k Dyčkovým
• Zadání změny č. 2 územního plánu v návaznosti na výstavbu R 43
• Rozpočtové opatření, rozpočtový výhled na r. 2006 a 2007, rozpočtové provizorium
• Schválení přijetí poskytnuté dotace z JMK
• Řešení dopravní situace náměstí
• Žádost kulturní komise o finanční příspěvek (Adventní koncert)
• Schválení umístění reklam – Hana Matějů
• Schválení nájemného za pronájem obecního pozemku – p. Nečasová
• Schválení členů školské rady na ZŠ ve Svitávce
• Schválení Požárního řádu obce Svitávka
• Schválení smlouvy s Moravským rybářským svazem Boskovice
• Ostatní (svolání veřejné schůze – 15. 12. 2005 v 18.00 hod.; schválení výše stravného

pro zaměstnance OÚ, uzavření dodatku s K. K. Š. Boskovice)
• Diskuse, závěr
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení

2. ZO vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého ZO. Starosta obce seznámil ZO
s průběhem veřejné dražby.

3. ZO schválilo ověřovatele zápisu usnesení – p. Makovská, p. Mgr. Randula
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení

4. ZO projednalo výkupy a prodeje pozemků:
4.1. Výkup pozemku p. Miloslav Novák – Čápkova Brno – p. č. 1938/27 – 65m2 –

Kč/m2 – 100,-, Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení.
4.2. Výkup pozemku p. Horáková Marie, Hrubý Josef, Hrubý Bohuslav, Ocásek Josef –

p. č. 1964/2 – 130 m2 Kč/m2 – 150,-Kč.Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdrž.
Výkup pozemku p. Lžičař František – p. č. 1960/3 – 3 m2 - Kč/ m2 - 100,-
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení

4.3. ZO vzalo na vědomí zadání vypracování kupní smlouvy – Drahomíra Hladká. Cena
odsouhlasena na ZO 16. 2. 2004.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení



4.4. Prodej pozemků – p. Jarmila Čechová – Mladkov 36 – p. č. 255/25 – 463 m2 za cenu
20,-Kč/m2 a st. 464 – 30 m2 za cenu 50,-Kč/m2.
Hlasování o ceně: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení (p. Hoffmanová)

4.5. p. Jindřich Stejskal – p. č. 253/3 – 32 m2 návrh ceny 50,-Kč/m2

Hlasování: 10 pro, 1 zdržení (p. Hoffmanová)
4.6.  p. Petr Hudský – p. č. 1903/1 – 3626 m2 – návrh ceny 40,-Kč/m2

hlasování: 6 pro, 1 proti 4 zdržení.
Bude se pokračovat v jednání o nové prodejní ceně.

4.7. p. Kouřil David – odprodej objektu kotelny s pozemkem st. 511.
ZO revokuje usnesení zastupitelstva o záměru k prodeji. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0
zdržení.

4.8 ZO projednalo výkup pozemku od p. Jaroše na zbudování chodníku k Dyčkovým –
cca 80 m2.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení.

5. ZO projednalo a schválilo zadání změny č. 2 územního plánu v návaznosti na výstavbu R
43.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení.

6. Ing. Zapletal přednesl rozpočtové opatření č. 7/2005 dopředu za měsíc prosinec 2005
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdrž.
Ing. Zapletal přednesl rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2006 – ve výši 1/12 roku
2005.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržení (ing. Richterová)
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtový výhled na r. 2006 a 2007.

7. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. 1-321/2005-14 ve výši 120.000,-Kč na výstroj a výzbroj HZS. Dále
zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace ve výši 300.000,-Kč na rekonstrukci náměstí
ve Svitávce.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení.

8. Zastupitelstvo obce projednalo řešení dopravní situace na náměstí ve Svitávce. ZO
doporučuje jednat s dotčenými organizacemi a vlastníky nemovitosti – ve variantě p.
Stloukal p. Jurková.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení.

9. ZO projednalo žádost kulturní komise na pořádání 10. Adventního koncertu ve výši
5.000,-Kč.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení.

10. ZO projednalo žádost p. Hany Matějů na pronájem reklamní plochy. Na veřejném
osvětlení pouze na dobu určitou, cena dle vyhlášky obce.
Hlasování: 1 pro, 0 proti, 0 zdržení.

11. ZO projednalo cenu za pronájem pozemku p. č. 1768/1 – p. Nečasové. Návrh 1,-
Kč/ročně.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení.

12. ZO projednalo volbu členů školské rady na Základní škole ve Svitávce: z řad rodičů Ing.
Josef Mašek, p. Miroslava Holasová, z řad pedagogického sboru p. Mgr. Stanislava
Řehulová , p. ing. Hana Podloucká, za obec p. PhDr. Zita Hoffmanová, p. Marie
Grulichová.
Hlasování: 10 pro, 1 zdržení (p. Hoffmanová)

13. ZO projednalo a schválilo Vyhlášku obce č. 2 /2005 – Požární řád obce Svitávka.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení.
ZO jmenovalo p. Hrudu V. požárním preventistou OÚ.

14. ZO projednalo a schválilo Smlouvu s Moravským rybářským svazem Boskovice
o pronájmu rybníka.
Hlasování 11 pro, 0 proti, 0 zdržení.



15. Starosta obce svolává veřejnou schůzi ZO na 15. 12. 2005 v 18.00 hod. ve velkém sále
OÚ ve Svitávce.

16. ZO schválilo uzavření dodatku ke smlouvě s K. K. Š. Boskovice. Ceny svozu a třídění
domovního odpadu pro občany zůstávají v cenové relaci roku 2005.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržení.

17. ZO projednalo příspěvek na stravování zaměstnanců OÚ ve výši 23,-Kč. (zaměstnanec
hradí 22,-Kč).
Hlasování 11 pro.

18. V rámci diskuse – p. ing. Zapletal (předseda fin. komise) navrhuje přiznání mimořádné
odměny p. Zoubkovi ve výši 8.000,-Kč.
Hlasování: 10 pro, 1 zdržení, 0 proti.

Jednání začalo v 18.00 hod, ukončeno v 20.45 hod.

Zapsala: Dřevová
Opis zápisu: Dřevová


