
Zápis z     jednání zastupitelstva obce, konaného dne 17.     1.     2005  
ve     Svitávce.  

Přítomni: p. Šváb, p. PaedDr. Hoffmanová, p. Makovská, p. Cvrkalová, p. Mazal, p. Dvořák, p.
Hanák, p. ing. Cetkovský, p. Zoubek, p. ing. Vašíček, p. ing. Zapletal (od bodu 6) , p.
ing. Richterová (od bodu 10)

Omluven: p. Mgr. Antl, p. Blaha, p. Mgr. Randula
Hosté: p. ing. Vašíček (za Sokol Svitávka)

1. Jednání zahájil a řídil starosta obce J.Šváb a řídilo se tímto programem:
• zahájení
• volba ověřovatelů zápisu usnesení
• žádost o finanční příspěvek Sokola Svitávka 
• žádost o prodej obecního pozemku p. Siverové
• schválení rozpočtového opatření
• prodej části domu č. p. 189
• seznámení s výsledky výběrového řízení na výstavbu bytovky
• diskuse, závěr. Schváleno 10 hlasy.

2. Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu usnesení – p. ing. Cetkovský a p. Cvrkalová.
Hlasování: 10 pro.

3. Zastupitelstvo obce projednalo žádosti Sokola Svitávka o dotacen a to na dokončení
rekonstrukce Sokolovny ve Svitávce ve výši 250.000,-Kč a dále žádosti na provoz Sokolovny
ve výši 60.000,-Kč (úhrada energií). Hlasování o částce určené na provoz Sokolovnyve výši
60.000,-: 10 pro., o příspěvku nadokončení rekonstrukce budě jednáno v rámci projednávání
rozpočtu roku 2005.

4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej obecního pozemku p. č. 1401/54 o výměře
1157 m 2 paní Siverové – hlasování o záměru o prodeji: 10 pro.

5. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 8: příjmy + 849.400,-Kč, výdaje –
1.566.400,- Kč. Hlasování: 10 pro.

6. Starosta obce informoval o výběrovém řízení na výstavbu 13-ti bytovky a zrušení tohoto
výběrového řízení. ZO vzalo na vědomí.

7. Zastupitelstvo obce projednalo žádost divadelního spolku Svitávka o dotaci na provoz ve výši
10.000,-Kč. Hlasování: 11 pro. 

8. Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH o schválení jmenování nového velitele Sboru
dobrovolných hasičů a to pana Rudolfa Bartoňka. Hlasování: 11 pro.

9. Zastupitelstvo obce projednalo žádost nájemníků II. poschodí bytového domu Hybešova 40, o
výměnu linolea na společných chodbách. Bude řešeno po obhlídce na místě.

10. Zastupitelstvo obce projednalo vstup do Mikroregionu Boskovicko a pověřilo starostu obce o
vejití v jednání se starostou Boskovic. Hlasování: 12 pro

Jednání zahájeno v 16.00 hod, ukončeno v 17.30 hod.

Zapsala: Dřevová

Zápis ověřil:


