
Zápis z     jednání zastupitelstva obce Svitávka, konaného dne 13.     12.     2004  
ve     Svitávce  

Přítomni: p. Šváb, p. Makovská, p. Paedr. Hoffmanová, p. Cvrkalová, p. ing. Vašíček, p. Dvořák,
p. Mgr. Antl, p. ing. Zapletal, p. Mazal, p. Hanák, p. ing. Cetkovský, p. Mgr. Randula, (od bodu 5)
Omluveni: p. Blaha, p. ing. Richterová, p. Zoubek

1. Jednání zahájil a řídil starosta obce J. Šváb a řídilo se tímto programem:
• Bezúplatný převod pozemků z obce na kraj
• Žádost o finanční příspěvek na ozdravný pobyt
• Prodej pozemku p. ing. Cetkovskému
• Žádost Městské správy sociálních služeb
• Návrh na prodej bytovky u pošty
• Dopis nájemníků bytového domu 162
• Příspěvky zastupitelů
• Diskuse, závěr

Program schválen 11 hlasy
2. Zastupitelstvo obce projednalo bezúplatný převod pozemků na Jihomoravský kraj – p. č.

2039/34, 2039/35, 2054/19, 2100/4, 2101/5, 2102/9, 2102/10, 2102/11,pod silnicí III. tř. č.
37420.Hlasování: 11 pro, 0 zdržení, 0 proti.

3. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční příspěvek svazu tělesně postižených na
ozdravný pobyt občanky Jaroslavy Chloupkové. Zastupitelstvo obce schválilo částku do 5.000,-
Kč. Hlasování: 11 pro.

4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Městské správy sociálních služeb Boskovice na
příspěvek na pobyt v domově důchodců Boskovice v částce 500,-Kč na osobu ze Svitávky,
umístěnou v tomto zařízení. Hlasování 11 pro, 0 zdržení, 0 proti.

5. ZO projednalo záměr o prodeji bytovky č. 448 – ul. Palackého nájemníkům. Hlasování: 12 pro.
6. ZO projednalo dopis nájemníků bytového domu č. 162 – „Kasina“ – informace o pověření paní

Petry Čajanové k zastupování všech nájemníků tohoto domu v záležitostech, týkajících se
prodeje. ZO vzalo na vědomí.

7. ZO projednalo žádost nájemníků bytového domu na ul. Školní č. 154 na odkoupení této
nemovitosti. ZO projednalo záměr o prodeji tohoto domu. Hlasování : 12 pro.

8. ZO projednalo žádost p. Pokorného na snížení částky za prodej 2/2 obecního
domkuV Domkách 228. ZO trvá na usnesení z 15. 11. 2004 a schvaluje termín prodeje na rok
2005.

9. ZO projednalo rozpočtové provizorium ve výši 3 830 000,-Kč. Hlasování: 12 pro. 
ZO projednalo rozpočtové opatření č. 7/2004 – ve výši 721 400,-Kč. Hlasování: 12 pro.

10. ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Svitávka č. 13/2004 kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 6/2004 – příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ZŠ a dále
schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Svitávka č. 12/2004 kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 5/2004 – příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ. Hlasování: 12
pro.

11. P. Mgr. Randula informoval o jednání školské komise především z hlediska rozpočtu ZŠ a MŠ.
ZO vzalo na vědomí.

12. P. Mgr. Antl přednesl žádost o povolení použití rezervního fondu na pokrytí nákladů roku
2004. Peněžní prostředky na rezervním fondu činí 12.550,87 Kč. Hlasování 12 pro.

13. ZO projednalo nabídku ceny ing. Cetkovského na pozemek p. č. 1899 v k. ú. Svitávka 8.200 m2

– 30,-Kč/m2 + inflační nárůst. Bude projednáno na příštím jednání ZO.

Jednání započalo v 16.00 hod., skončilo 18.15 hod.



Zapsala: Dřevová

Zápis ověřil:


