
Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 29. 8. 2005
ve Svitávce

Přítomni:  p. Šváb, p. Makovská, p. PaedDr. Hoffmanová, p. Cvrkalová, p. Mazal, p. Mgr.
Randula, p. Vašková, p. Dvořák, p. Horák, p. ing. Vašíček, p. ing. Zapletal, p.
Zoubek, p. ing. Cetkovský, p. Hanák.

Omluvena: p. ing. Richterová

1. Jednání zahájil starosta obce p. Šváb a přednesl program jednání:

• Schválení ověřovatelů usnesení
• Kontrola usnesení Rady obce
• Oprava komunikace Krátká
• Návrat k označení „městys“
• Prodej pozemku p. Prokopovi, p. Stejskalovi, p. Hudskému
• Informace členů zastupitelstva
• Diskuse, závěr
• Ověřovatelé usnesení zastupitelstva obce: p. Horák, ing. Cetkovský

Hlasování: 13 pro, 1 zdržení (ing. Cetkovský), 0 proti
2. Místostarosta obce p. Hanák přednesl usnesení z Rady obce konaného 2. 8. 2005 – ZO

vzalo na vědomí.
3. p. Vašková Milada složila poslanecký slib za odstoupivšího p Mgr. Antla.
4. Starosta obce informoval ZO o stavu situace – komunikace na ul. Krátká. Starosta obce

předložil zastupitelstvu nabídku firmy DEAS (1.054.000,-Kč vč. DPH). Budou osloveny
další firmy o nabídku na tuto akci (KORA Kunštát, Vodostaving Kunštát) , v rozsahu
provedení práce: zpevnění cesty, (v šíři 4 m) položení 25 m kanalizace).

5. Starosta obce přednesl nabídku na opravu fasády bytového domu a pošty – Palackého 183
. ve výši 1.215.000,- Stavební společnosti Boskovice. (650.000,-Kč bude čerpáno z FRB).
ZO pověřilo starostu obce o oslovení firmy o vypracování nové nabídky – rozšířené o
výměnu oken a revizi krovů a římsy. Bude projednáno na mimořádném jednání
zastupitelstva obce dne 5. 9. 2005 v 18.00 hod.

6. ZO projednalo žádosti o odkupy obecního majetku a pozemků:
a) nevyužívané kotelny na ul. Školní 432 a pozemku p. č. st. 511 v k. ú. Svitávka

(zast. plocha 82 m2) na základě žádosti p. Davida Kouřila, Školní 432.
Hlasování o záměru o prodeji: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

b) pozemek p. č. 1903/1 – 3.626m2 na základě žádosti p. Hudského Petra, Svitávka,
Havlíčkova 420 .
Hlasování o záměru: 13 pro, 1 zdržení (p. Horák)

c) část pozemku p. č. 253/3 – 32 m2 u chaty E 36 – na základě žádosti p. Stejskala
Jindřicha , ul. Vlasty Pittnerové 11, Brno. 

d) Pozemku p. č. 146/11 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Svitávka na základě žádosti p.
Petra Prokopa, Školní č. 29 Svitávka. Bude předáno stavební komisi k bližšímu
šetření. 

7. Starosta obce informoval o žádosti připojení se k požadavku k historickému označení
„městys“.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 

8. Starosta obce informoval ZO o zadání nové projektové dokumentace na výstavbu nové
školní jídelny v budově školy (centrální adresa – výběrové řízení).



9. P. Mgr. Randula přednesl žádost Základní školy Svitávka o použití odpisů ve výši
124.865,-Kč na výměnu topných těles.
Hlasování: 14 pro, 0 zdržení, 0 proti
Mgr. Randula přednesl žádost MŠ Svitávka o navýšení rozpočtu MŠ na opravu a nátěr
fasády budovy MŠ a na zbudování denní místnosti pro kuchařky. Bude projednáno na
mimořádném jednání zastupitelstva obce.
Mgr. Randula předložil žádost MŠ a ZŠ Svitávka o provedení úprav ve Zřizovacích
listinách. Zastupitelstvo obce pověřuje OÚ k vypracování těchto změn.
Hlasování: 14 pro.

10. ZO projednalo možnost vybudování cesty pro pěší od „Labutě“ k Dyčkovým.
Hlasování 14 pro.

11. Starosta obce informoval o problémech při uzavírce silnic a objížďkových trasách přes
Svitávku.

12. P. PaedDr. Hoffmanová přednesla rozpočtové opatření č. 4/05 ve výši příjmy: 1.156.000,-
Kč a výdaje 169.300,-Kč.
Hlasování: 13 pro, 1 zdržení (p. Horák).

13. ZO projednalo žádost o koupi palivového dříví p. Kratochvílové. ZO zamítlo tuto žádost
vzhledem k nedostupnosti terénu a bezpečnosti.

14. ZO pověřilo zapisovatelku k uváděním finančních částek v zápisech z jednání o kterých
bude jednáno

Jednání zahájeno v 18.00 hod, ukončeno v 20.30 hod.

Zápis provedla: Dřevová
Opis zápisu: Dřevová


