
Zápis z jednání obecního zastupitelstva, konaného dne 
16. 2. 2004 

 
Přítomni: p. Šváb, p. Hanák, PaedDr. Hoffmanová, p. Makovská, p. Mazal, p. Mgr. Antl, p. 
Mgr. Randula, p. Dvořák, p. ing. Vašíček, p. Blaha, p. ing. Zapletal, p. Zoubek, p. ing. 
Richterová, p. ing. Cetkovský 
Omluvena: p. Cvrkalová 
Hosté 
 
1. Jednání zahájil a řídil starosta obce Jiří Šváb. 
 Jednání se řídilo tímto programem: 

• projednání žádosti p. Strbačky a p. Chloupka o provozování motokrosového sportu ve 
Svitávce 

• projednání koupě pozemku p. č. 300/1 
• schválení koupě pozemku p. č. 32/7 u DPS 
• projednání  návrhu rozpočtu obce na r. 2004 
• diskuse, závěr Schváleno 14 hlasy. 

2. OZ projednalo žádost p. Strbačky a p. Chloupka o pronájmu obecních pozemků na 
provozování motokrosového sportu ve Svitávce u „Zeleného kříže“. Hlasování o lokalitě: 13 pro, 
0 proti, 1 zdržení (p. Mgr. Antl). 
 
3. OZ projednalo koupi pozemku od p. Drahomíry Hladké v katastru obce Svitávka na místě                   
současných vodojemů – 300/1 o výměře 1367 m2 za 20,-Kč/m2.  Hlasování: pro 13, 0 proti, 1 
zdržení (p. ing. Zapletal). 
 
4. OZ projednalo koupi pozemku p. č. 32/7 o výměře 144 m2 od manželů Smrečkových za  
20,-Kč/m2. Hlasování: 10 pro, 0 proti, 4 zdržení (p. ing. Richterová, p. ing. Cetkovský, p. ing. 
Zapletal, p. Zoubek). 
 
5. OZ projednalo zpevnění hráze u rybníka. OZ schválilo odstranění závad na rybníku 14 hlasy. 
 
6. OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2004.  
OZ schválilo výpůjčné ve výši 50,-Kč/rok v místní lidové knihovně (Hlasování 14 pro) 
OZ schválilo cenu oběda pro cizí strávníky na 30,-Kč, a to od dubna 2004 (Hlasování 14 pro) 
Návrh rozpočtu – hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení. 
 
7. P. Hoffmanová přednesla závěrečný účet k 31. 12. 2003 a starosta seznámil s výsledkem 
auditu.  Závěrečný účet schválen 14 hlasy. 
 
8. OZ projednalo bezúplatný převod pozemku p. č. 1775/2 o výměře 1.309 m2 v k. ú. Svitávka 
do vlastnictví Jihomoravského kraje. Hlasování 14 pro. 
 
9. OZ schválilo hospodářský výsledek z hlavní činnosti mateřské školy – 827,12 Kč – převedeno 
do rezervního fondu; 

- hospodářský výsledek z hlavní činnosti základní školy – 12.550,87 Kč – 
převedeno do rezervního fondu. 

Schváleno 14 hlasy. 
 
Jednání započalo v 17.00 hod, ukončeno ve 20.15 hod. 
 
Zápis provedla: Dřevová K. 
 
Opis zápisu: Dřevová K. 
 
         Zápis ověřil:  


