
Zápis z jednání zastupitelstva obce Svitávka
konaného dne 16. íjna 2006 konaného ve Svitávce

ítomni: p.ing. Cetkovský, p. Makovská, p. Paeddr.. Hoffmanová, p. Mazal, p. Vašková, p.
Mgr. Randula, p. Dvo ák, p. ing. Vaší ek, p. ing. Richterová, p. Zoubek, p. ing. Zapletal, p.
Horák, p. Zeman od bodu 5)
Omluven: p. Šváb
Hosté: p. Mgr. Antl

1. Starosta obce p. ing. Cetkovský zahájil jednání zastupitelstva obce, které bylo
svoláno v souladu se zákonem . 28/2000Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
dále oznámil, že zapisovatelkou je p. D evová, za s ítání hlas  odpovídá p. D evová.
ZO zahájilo jednání za p ítomnosti 13 len  a tím bylo zastupitelstvo obce schopno
právoplatn  se usnášet. Starosta obce seznámil leny zastupitelstva s tímto
programem:

a. Zahájení, schválení programu jednání
b. Kontrola pln ní usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce
c. Schválení ov ovatel  zápisu
d. Dotazy a p ipomínky ob an
e. Dodatek ke smlouv  o dílo – ul. Fr. epky
f. Dodatek ke smlouv  o dílo – vestavba školní kuchyn  a jídelny do objektu ZŠ
g. Výb r dodavatele technologie – školní jídelna
h. Rozpo tové opat ení . 6/2006
i. Schválení prodejní ceny nemovitosti – Tovární 189
j. Bývalá LŠU – výb rové ízení (informace)
k. Pronájem Efekt
l. Žádost o p id lení bytu v DPS (informace)
m. Diskuse
n. Záv r

               Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 zdržení

2. ZO vzalo na v domí kontrolu pln ní usnesení z minulého jednání.
3. ZO se usneslo na ov ovatelích zápisu: p. ing. Vaší ek, p. ing. Zapletal. Hlasování 13

pro, 0 proti, 0 zdržení
4. Nebyly vzneseny žádné dotazy a p ipomínky..
5. ZO projednalo dodatek ke smlouv  o dílo Rekonstrukce chodníku  ulice Františka

epky – informace podal p. Zoubek – ve výši 193.662,-K  bez DPH. Starosta obce
podal informace o rekonstrukcích ostatních komunikací v obci. Hlasování o dodatku:
14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

6. ZO projednalo dodatek ke smlouv  o dílo – vestavba školní kuchyn  a jídelny do
objektu ZŠ – ástka ve výši 324.440,5 bez DPH a prodloužení termínu dokon ení do
30. 11. 2006. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

7. ZO projednalo výb r dodavatele technologie – školní jídelna ZŠ Svitávka. Starosta
obce informoval o složení výb rové komise a jejím postupu. Byly p edloženy
následující nabídky: Firma N mec – 1.605 663,-K

                                          Chevron Hr za – 1.587 978,- K
                                    Trn ný – 1.607.195,- K  p emž firmy N mec a Trn ný
nedoložili obchodní rejst ík a byly vy azeny z ízení. Komise i rada obce doporu ují
firmu Chevron. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.



8. ZO projednalo rozpo tové opat ení . 6/2006: p íjmy 197.400,-, výdaje 197.400,-.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

9. ZO projednalo prodejní cenu nemovitosti – budovy . p. 189 – ob anská vybavenost,
postavené na pozemku p. . st. 195a – zastav ná plocha a nádvo í o vým e 974 m2,
vše v katastrálním území Svitávka a ve vlastnictví obce Svitávka do podílového
spoluvlastnictví Jana P ibyla, nar. 17. 6. 1964, bytem Svitávka Tovární 189,
Bohumily Sta kové nar. 6. 6. 1938, bytem Svitávka Tovární 189, Kv toslavy
Cvrkalové nar. 5. 1. 1946 bytem Josefa ejky 70 Svitávka v cen  195.950,-K .
Hlasování 13 pro, 0 proti, 1 zdržení (p. Makovská)

10. ZO projednalo pronájem nebytových prostor – Efekt Hybešova 40 ve Svitávce,
posoudilo žádosti p. Marty Nová kové a p. Vladimíra Kl e. ZO se usneslo na
schválení žádosti p. Marty Nová kové, p emž p. Vladimíru Kl ovi budou
nabídnuty nebytové prostory Palackého 183 – bývalý LEM. Hlasování:1 4 pro, 0
proti, 0 zdržení.

11. ZO projednalo žádosti p. Kubí kové a p. Vysko ilové o umíst ní v DPS ve Svitávce,
v sou asné dob  však je DPS obsazena. Na v domí ZO.

12. ZO vzalo na v domí informaci starosty obce o výb rovém ízení a následném
postupu p i prodeji budovy bývalé LŠU ve Svitávce. ZO schvaluje doporu ení rady
obce o postupu p i prodeji nemovitosti. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení.

13. ZO projednalo žádost SONS - organizace nevidomých slabozrakých Blansko o
sponzorský dar na po ádání Mikulášské besídky pro zdravotn  postižené d ti okresu
Blansko. Zastupitelstvo obce schvaluje ástku 1.000,-K  na tuto akci. Hlasování 14
pro, 0 proti, 0 zdržení

14. ZO vzalo na v domí proplacení faktury Ji í Wetter – na materiál – sloupy – ve ejné
osv tlení na nám stí ve výši 138.602,-K .

15. ZO vzalo na v domí projekt JMK – Koncept páte ních a jezdeckých tras na koních
es k. ú. Svitávka.

16. ZO bere na v domí informaci o zavád ní integrovaného dopravního systému JMK –
firmou KORDIS.

Jednání zahájeno v 18.00 hod., ukon eno v 20.40 hod.


