
Zápis 
 ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného 20. 1. 2003 

 
 
Účast: p. Šváb, Hanák, ing. Cetkovský, ing. Richterová, p. Zoubek, p. ing. Zapletal, p. ing. 
Vašíček p. Blaha, p. Dvořák, p. Mgr. Randula, p. Mgr. Antl, p. Mazal, p. Peadr. Hoffmanová, 
p. Makovská. 
Omluveni: p. Cvrkalová 
Hosté: p. ing. Kachlík, . ing. Vašíček, p. Svoboda J., p. Gyšov, p. Špidla, p. Bílek, p.. Kupsa, 
p. Němec, p. Musil. 
 
 
Jednání zasedání OZ se řídilo následujícím programem: 

- odsouhlasení nového kronikáře obce Svitávka 
- plán aktivit na rok 2003 
- projednání žádostí občanů a organizací 
- diskuse, závěr 

 
 
Jednání zastupitelstva zahájil a dále řídil starosta obce p. Jiří Šváb.  
 
 

1. OZ odsouhlasilo jmenování nového kronikáře pana Pavla Krejcara. 
14 pro, 0 zdržení, 0 proti 

 
 

2. OZ projednalo návrh plánu aktivit na rok 2003: 
• podjezd u nádraží ČD – obec maximálně podpoří opravu průjezdu pod 

železničním mostem, obrátí se na ČD a ostatní zúčastněné organizace na řešení 
této akce, neboť hrozí nebezpečí úrazu zejména dětí při přecházení dráhy 

• opravy vodních toků 
• sběrný dvůr na objemný a nebezpečný odpad 
• komunikace (návrh podá výbor výstavby) 
• oprava bytového fondu 

 
 

3. OZ projednalo žádosti občanů a organizací: 
- SK Moravan Svitávka – žádost o dotaci na provozování kluziště – 14 pro, 0 

zdržení, 0 proti 
- Manželé Kupsovi – odstranění porostů u pozemků koupaliště z důvodů 

postavení plotu  
                        Stavební komise prověří oplocení areálu koupaliště.  

-     Manželé Kupsovi – povrch veřejné komunikace před Supermarketem ve          
Svitávce – oprava.  

Tato akce bude zahrnuta do opravy komunikací v r. 2003.  
                 -   P. Kohoutek – vykoupení  části pozemků p. č. 1960, 1961 a 1962 v k. ú.         
Svitávka         (nad Sokolovnou). OZ navrhuje odkup celého pozemku (cena bude 
kalkulována).  Odkup části pozemku OZ 14 hlasy zamítlo.  



 
 

4. Diskuse 
p. Mazal – podal informaci o  nebezpečných stromech v areálu parku ve Svitávce 
především kolem hřiště s ohledem na nebezpečí úrazu .Stavební komise prověří  a 
zmapuje tuto situaci. 
p. ing Vašíček (j.h.) – informace Sokola Svitávka spolu se žádostí o spolupráci při 
rekonstrukci Sokolovny ve Svitávce.  
p. Musil Fr. (j.h.) – náměty a připomínky  
p. Mgr. Randula – informace o stávající situaci v souvislosti se školními jídelnami  
p. ing. Zapletal – inf. o Zpravodaji – termíny příspěvků do 14-ti dnů  

 
 
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hod, ukončeno v 22.15 hod 
 
 
 
 
Zapsala: Dřevová  


