
Zápis 
z jednání OZ ve Svitávce, konaného dne 14. 4. 2003 

 
 
Přítomni: p. Šváb, p. Hanák, p. ing. Cetkovský, p. ing. Richterová, p. ing. Zapletal, p. 
Zoubek, p. Blaha, p. ing. Vašíček, p. Dvořák, p. Mgr. Antl, p. Mgr. Randula, p. Mazal, p. 
Cvrkalová, p. PaedDr. Hoffmanová, p. Makovská 
 
Host: p. Němec 
 
 
 

1. Jednání zastupitelstva zahájil a dále řídil starosta obce Jiří Šváb. 
 
2. OZ projednalo návrh koupě pozemku p. č. 41/1 od p. Matušky. Hlasování: 15 pro. 

 
3. OZ projednalo prodej pozemku p. č. 299/82 o výměře 92 m2 manželům Jeřábkovým. 

Cena 10,-Kč/m2. Hlasování 15 pro. 
 

4. OZ projednalo žádost Cykloklubu Svitávka o dotaci 25 tis. Kč na úhradu nájemného 
školní tělocvičny ve Svitávce, za předpokladu, že se Cykloklub bude aktivně podílet 
na údržbě tělocvičny. Hlasování: 15 pro. 

 
5. OZ projednalo cenovou nabídku na výsuvná vrata do hasičské zbrojnice –  

           168.996,-Kč. Hlasování: 15 pro. 
 

6. OZ projednalo cenovou nabídku na opravu mostu do parku OÚ – firmy Skanska a p. 
Gažo Miroslava. OZ doporučilo řešit problematiku mostu komplexně, následně vypsat 
výběrové řízení. Provizorní zabezpečení – opravu na dobu neurčitou vyřeší p. 
místostarosta Hanák.  

 
7. OZ projednalo žádost pana Valoucha na odkoupení pozemku obce Svitávka p. č. 1973 

v k. ú. Svitávka. Hlasování: pro: p. Cvrkalová; proti: p. Šváb, p. Hanák, p. ing. 
Zapletal, p. ing. Vašíček, p. Blaha, p. Dvořák, p. Mgr. Randula, p. Mgr. Antl, p. 
PaedDr. Hoffmanová, p. Zoubek, p. ing. Richterová, p. Makovská. Zdržení: p. ing. 
Cetkovský, p. Mazal.  

 
8. OZ projednalo vykoupení cesty 1705/12 o výměře 702 m2 v ceně 25,-Kč/m2. 

Hlasování: 15 pro 
 

9. OZ projednalo nabídku prací od firmy K.K.Š na výstavbu chodníků na ulici Školní. 
OZ doporučilo oslovit další firmy  s nabídkami, vyhotovit projekt a stavební povolení. 

 
10.  OZ projednalo schválení vstupu do Svazu měst a obcí ČR k 1. 5. 2003 – 15 pro. 

 
11.  Starosta obce informoval OZ o jednání, týkající se výstavby „Hitlerovy“ dálnice. 

 
12.  Pan Blaha připomínkoval jednání se SÚS Blansko – katastrofální stav silnice na ulici 

Josefa Čejky. 



 
13. Pan Mgr. Antl informoval o situaci, týkající se školní jídelny a školní kuchyně. 

 
14.  Pan Mazal informoval OZ o jednání komise se Sokolem Svitávka, týkající se 

rekonstrukce Sokolovny ve Svitávce. 
 

15.  OZ projednalo Smlouvu o dílo na změnu územního plánu – 38.850,-Kč bez DPH. 
Hlasování: 15 pro.  

 
16.  Paní Cvrkalová přednesla zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Obecního 

úřadu ve Svitávce ke dni  31. 12. 2002  a o výsledku kontroly z Krajského úřadu.  
 
Diskuse. 
 
 
Jednání započalo v 18.00 hod   Ověřil: 
 
 
             ukončeno v 20.30 hod 
 
 
 
 

Zapsala: Dřevová K.  


