
Zápis z     jednání OZ, dne 15. 11. 2004 ve Svitávce  

Přítomni: p. Šváb, p. Hanák, p. Mgr. Antl, p. Mazal, p. Makovská, p. PaedDr. Hoffmanová, p. ing.
Vašíček, p. ing. Richterová, p. ing. Zapletal, p. ing. Cetkovský (od bodu 2), p. Mgr. Randula
(od bodu 6)

Omluveni: p. Cvrkalová, p. Blaha, p. Zoubek, p. Dvořák
Hosté

1. Jednání zastupitelstva obce zahájil a dále řídil starosta obce p. Jiří Šváb a řídilo se tímto
programem:

• žádost p. Strbačky na změnu ÚP

• žádost o příspěvek na ekostavbu

• žádost pana Wilka na koupi obecního domu

• různé

• diskuse, závěr

2. ZO projednalo žádost p. Strbačky na změnu územního plánu, a na majetkoprávní vypořádání
pozemků – odkup a směna – obec a majitelé pozemků.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržení (ing. Cetkovský)

3. ZO projednalo cenu vodného na základě kalkulace od Vodárenské a. s. 15,40 s DPH, 14,60 bez
DPH /m3 (= 5 % nárůst). Hlasování: 10 pro.

4. ZO projednalo prodej nájemního domu – Školní 162 – tzv. Kasina. Nájemníci domu 162 reagují
na záměr z jednání ZO ze dne 11. 10. 2004 souhlasem na odkoupení domu za cenu 600.000,-Kč.
Starosta obce současně přednesl žádost p. Wilka na koupi této nemovitosti a jiných obecních
domů.
Zastupitelstvo obce schválilo odprodej domu současným nájemníkům s tím, že pověřená osoba
všech nájemníků začne pracovat neprodleně na vypracování smluv s termínem do konce roku
2004. Celý prodej až po zaplacení celé částky proběhne vč. úhrady do 31. 3. 2005. Pokud nedojde
k dodržení tohoto termínu, bude obec jednat s dalším zájemcem.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržení

5. ZO projednalo žádost manželů Krušinových o příspěvek na ekostavbu – zřízení ČOV.
Hlasování: 10 proti poskytnutí příspěvku.

6. Starosta obce informoval o výběrovém řízení na vestavbu školní kuchyně ZŠ Svitávka.

7. ZO projednalo OZV č. 11/2004, kterou se mění OZV č. 1/2004 o místních poplatcích. Hlasování:
11 pro.

8. P. PaedDr. Hoffmanová přednesla rozpočtové opatření č. 6/2004 ve výši 60.000,-Kč příjmů i
výdajů.
Hlasování: 11 pro.

9. ZO projednalo cenu domu č. 228 – 2/2 v Domkách (záměr o prodeji projednán a schválen na
zastupitelstvu obce dne 11. 10. 2004). Cena 180.000,-Kč.
Hlasování: 11 pro.

Jednání začalo v 17.00 hod, ukončeno v 20.15

Zapsala: Dřevová
Opis zápisu: Dřevová

Zápis ověřil:


