
Zápis

z 11. jednání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 30. června 2008 v 18.00 
hodin v malém sále

Přítomni: Ing. Cetkovský, Mgr. M. Randula, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, R. Hruda, M. 
Dvořák, Ing. J. Vašíček, J. Zoubek, M. Vašková, M. Klimešová, J. Matějů, M. Holasová, P. 
Krejcar do bodu 4)

Omluven: Ing. J. Mašek

Nepřítomen: J. Šváb

Hosté

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Dotazy a připomínky občanů
5. Změna č. 2 územního plánu
6. Výkup pozemku p. č. 97/2 v k. ú. Svitávka pro zbudování komunikace
7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – rekonstrukce stropu v ZŠ Svitávka a 

přijetí daru ve výši 150.000,-Kč
8. Odprodej pozemků pod garážemi (po oddělení nově vzniklá p. č. 1763/6 v k. ú. 

Svitávka)
9. Rozpočtové opatření č. 5/2008
10. Různé, závěr jednání



Ad 1) Zahájení

Starosta městyse zahájil 11. jednání Zastupitelstva městyse, které bylo svoláno v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., dále oznámil, že zapisovatelkou je p. Dřevová, která je zodpovědná 
za sčítání hlasů, pracovnice Úřadu městyse.
Zastupitelstvo městyse zahájilo jednání za přítomnosti 13 členů, tzn. byla přítomna 
nadpoloviční většina členů zastupitelstva městyse, tím bylo schopno se právoplatně usnášet.
Zápis z 10. jednání ověřili p. Ing. Josef Mašek a p. Pavel Krejcar.

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

Ad 2) Kontrola plnění usnesení

Starosta konstatoval, že všechny úkoly z minulých jednání byly splněny.

Ad 3) Schválení ověřovatelů zápisu

Za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni: Mgr. M. Randula a J. Matějů

Ad 4) Dotazy a připomínky občanů

sl. Chloupková – studie řešení přívalových vod v lokalitě U Labutě (katastrální území 
Sebranice)
p. Prokop – úprava stráně – odvodnění – objednaný materiál – štěpky
p. Šmída – změna ÚP č. 2 – průmyslová zóna
p. Vašková – ulička ze Školní na ul. Palackého 



Ad 5) Zadání  č. 2  územního plánu obce Svitávka

podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 SB., o obcích ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů „Zadání změny č. 2. územního 
plánu obce Svitávka“ a ukládá Úřadu městyse Svitávka zabezpečit zpracování návrhu změny 
č. 2 územního plánu obce Svitávka.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 6)  Výkup pozemku p. č. 97/2 v k. ú. Svitávka pro zbudování 
komunikace

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo odkup pozemku p. č. 97/2 v katastrálním území 
Svitávka o výměře 1300 m2 za 300.000,-Kč z vlastnictví p. Jechové.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení.

Ad 7)  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – rekonstrukce stropu 
v ZŠ Svitávka a přijetí daru ve výši 150.000,- Kč

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční 
finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace na opravu konstrukce 
stropu v základní škole Svitávka a přijetí dotace ve výši 150.000,-Kč. 
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení 

Ad 8) Odprodej pozemků pod garážemi  (po oddělení nově vzniklá p. č. 
1763/6 v k. ú. Svitávka)

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo odprodej pozemků pod 
garážemi (po oddělení nově vzniklá p. č. 1763/6 v k. ú. Svitávka) o výměře 19 m2 za 
100,Kč/m2.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení



Ad 9) Rozpočtové opatření č. 5/2008 

Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2008 – přílohou 
usnesení zápisu jednání. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 10) Různé, závěr jednání 

10.1) Vstup do „Komunikačního, monitorovacího a varovného SMS systému 
Jihomoravského kraje“ – projekt pro informační podporu krizového řízení, usnadňující 
obcím informování obyvatelstva v krizových situacích a předávání informací o dění 
v obci. 
Hlasování: 12 proti vstupu, 0 pro, 0 zdržení.

10.2) Přístupová komunikace na Sasinu – signalizační opatření ČD – na vědomí.

10.3) Dotaz na uložení a odvoz odpadu p. Vašková.

Jaromír Matějů Mgr. Miloš Randula

     Ing. Martin Cetkovský


