Zápis
ze 4. zasedání zastupitelstva městyse Svitávka
konaného dne 26. 1. 2015 v 18.00 hod.
ve velkém sále úřadu městyse
Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu
vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů
Přítomni:
Dyčková Miluše, Hamerský Miloslav, Holasová Miroslava, Hruda Radoslav, Matějů Ondřej,
Prokop Petr, Mgr. Randula Miloš, Ing. Richterová Blanka, Ing. Strecková Jana, Suk Tomáš,
Ing. Vašíček Josef, Zeman Zdeněk, Zoubek Jaroslav
Omluvení:
Jokeš Radek, JUDr. Loskotová Hana
Hosté
Starosta městyse konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Úřadu městyse Svitávka a na internetových stránkách www.mestys-svitavka.cz a to dne 16. 1.
2015 a dále konstatoval, že přítomno je 13 členů zastupitelstva městyse, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Starosta městyse konstatoval, že zápis ze 3. zasedání zastupitelstva městyse Svitávka byl
řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny připomínky a je vyložen k nahlédnutí, stejně tak jako
zápisy z jednání Rady městyse.
Schválení programu jednání:
Starosta městyse seznámil zastupitele s programem jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu jednání
Schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Dotazy a připomínky občanů
Kontrola plnění úkolů z minulých jednání, informace z jednání Rady městyse Svitávka
Výběr variantního řešení napojení části Sasina na vodovod
Výzva pro občany městyse Svitávka k napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu
Jmenování členů školské rady
Informace o využití nebytových prostor Hybešova 40
Různé, diskuse, závěr

Usnesení č. 1

Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání v předneseném znění .
Hlasování:

Pro

13

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu p. Ondřeje Matějů a p. Petra Prokopa,
zapisovatelem p. Kamilu Dřevovou, pracovnici úřadu městyse.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městyse určuje ověřovateli zápisu pana Ondřeje Matějů a pana Petra
Prokopa a zapisovatelem p. Kamilu Dřevovou.
Hlasování:
Petr)

Pro

Bod č. 3 Programu

11

Proti

0

Zdrželi se 2 (Matějů Ondřej, Prokop

Dotazy a připomínky občanů

Nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky občanů.

Bod č. 4
Kontrola plnění úkolů z minulých jednání, informace z jednání
Rady městyse Svitávka

Na 3. zasedání zastupitelstva městyse Svitávka byla podaná námitka proti ověřenému zápisu
členem zastupitelstva Mgr. Milošem Randulou k bodu zápisu č. 8, kdy v průběhu rozpravy p.
Mgr. Randula vznesl dotaz, zda je smlouva o využití vodního zdroje podmíněna prodejem
pozemku p. č. 199/2 v k. ú. Sasina.

Starosta městyse uvedl, že uzavření smlouvy o využití vodního zdroje je podmíněno
prodejem pozemku p. č. 199/2 v k. ú. Svitávka .
Plnění usnesení z minulých jednání zastupitelstva:
Byly uzavřeny následující smlouvy:
- smlouva o prodeji pozemku p. č. 199/2 v k. ú. Sasina xxxxxxx
- smlouva o využití vodního zdroje s xxxxxxxx

-

smlouva o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence – Město Boskovice
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Výdaje na zabezpečení akceschopnosti
JSDH obce na rok 2014
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Hospodaření v lesích
smlouva o sběru, svozu a odstranění odpadu pro rok 2015 – SITA
dohody o narovnání Strabag, Blažek I. a II.

Informace z jednání Rady městyse Svitávka:
-

-

byla zřízena komise pro rozvoj Svitávky a jmenována předsedkyně komise, a členové
komise: předsedkyně p. Miluše Dyčková, členové: p. Miroslav Hamerský, p. Zdeněk
Špidla, p. Šárka Bartoňková a p. ing. Josef Mašek.
Rada městyse vyhlásila podmínky pro poskytování grantu na podporu aktivit
v oblasti kultury, sportu a volného času.
Cílem výzvy je podpora jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, sportu a
volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulých jednání
zastupitelstva a informace z jednání Rady městyse.
Hlasování:

Pro

13

Bod č. 5 Programu
vodovod

Proti

0

Zdržení

0

Výběr varianty řešení napojení části Sasina na

Starosta městyse konstatoval, že zastupitelům byl postoupen materiál k posouzení
variantního řešení napojení části Městyse Svitávky – Sasina , k. ú. Sasina na vodovod.
K termínu 12. 1. 2015 nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany zastupitelů.
Varianta 1:
Varianta 2:
Varianta 3:

vybudování ATS U Labutě, vodovodní řady
vybudování ČS U Labutě, VDJ, vodovodní řady
vybudování nového vrtu, VDJ, vodovodní řady

Na jednání zastupitelstva předložil Ing. Vašíček Josef materiál – návrh na čerpání a zajištění
vody pro Sasinu s využitím vrtaných studní.
V průběhu rozpravy starosta městyse zodpověděl dotaz zastupitele Mgr. M. Randuly, týkající
se var. č. 1, která neřeší zásobu vody pro požární zásah a zajištění požární nádrže.

Starosta městyse odpověděl, že požární nádrž, která v současné době na Sasině je, by mohla
po opravě být dostačující, to ale vyplyne z projektu a následně projednáním s vodohospodáři a
hasiči. Pokud ne, náklady na novou požární nádrž činí cca 600.000,-Kč.
Dále bylo konstatováno, že náklady jako sečení kolem vodního zdroje, chlorování, laboratorní
vzorky apod. činí cca 57.000,-Kč/ročně.
Starosta městyse nastínil povinnosti vlastníka a provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu
dle zákona.
P. Zeman - zastupitel - zdůraznil, že nejlevnější varianta je ta varianta, která byla předložena
na zastupitelstvu – vrtané studny.
Ing. Vašíček uvedl, že v případě vrtaných studní jde o náklady za cca 600.000,-Kč a řeší
zásobování Sasiny vodou téměř okamžitě bez dotací z obecního rozpočtu, občané by také
nebyli závislí na prameništi.
Vznesl dotaz, v jakém časovém horizontu dojde ke stavbě v případě výběru jiné varianty.
Starosta městyse konstatoval, že projekty jsou realizovatelné z dotačních projektů, které
budou vyhlašovány.
Mgr. Randula po celkovém zhodnocení uvedl, že z jeho hlediska je nejvýhodnější varianta
č. 1.
Ing. Blanka Richterová uvedla, že nelze hlasovat o 4. variantě (vrty) neboť připomínky
k variantnímu řešení měly být podány do 12. 1. 2015.
Vlastimil Janík - předseda osadního výboru Sasina vyjádřil stanovisko osadního výboru – ten
se přiklání k variantě č. 1.
Ing. Fusek – majitel pozemku, na němž se nachází vodní zdroj konstatoval, že klíčové
náklady na zásobování Sasiny vodou jsou v rozvodech.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse schvaluje variantu č. 1 – vybudování ATS U Labutě, vodovodní
řady - jako řešení napojení části Městyse Svitávky – Sasina , k. ú. Sasina na vodovod.
Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržení

2 (p. Zeman, p. ing. Vašíček)

Starosta městyse nastínil následující postup při řešení napojení Sasiny na vodovod: bude
vypracovaný projekt do fáze územního řízení tak, aby se mohlo žádat o dotace.

Bod č. 6
Výzva pro občany městyse Svitávka k napojení na kanalizaci
pro veřejnou potřebu

Starosta městyse konstatoval, že zastupitelům byl doručen materiál – návrh přípisu „Poslední
výzva pro občany městyse Svitávka k napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu“.
Výzva byla vypracována v návaznosti na provedenou kontrolu evidence nemovitostí, které
nejsou napojeny na kanalizační řád.
Termín napojení na splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu je nejpozději do 31. 5. 2015.
Starosta městyse přednesl také znění výzvy občanům, kteří se zavázali při podpisu smlouvy o
odkanalizování k dodání územních souhlasů a projektů do 3 měsíců od podpisu přihlášky.
Mgr Randula zdůraznil nutnost, aby nebyli výzvou oslovení nepřipojitelní vlastníci
nemovitostí.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse schvaluje zaslání poslední výzvy pro občany k napojení na
kanalizaci pro veřejnou potřebu a zaslání výzvy občanům k dodání územních souhlasů a
projektů.
Hlasování:

13 pro

0 zdržení

Bod č. 7

Jmenování členů školské rady

0 proti

Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse v souladu se zákonem 561/2004 Sb.,
školského zákona ve znění pozdějších předpisů, jmenování členů školské rady za zřizovatele
ve složení: p. Mgr. Miloš Randula a p. Šárka Bartoňková.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse jmenuje členy školské rady za zřizovatele:
p. Šárku Bartoňkovou a p. Mgr. Miloše Randulu
Hlasování:

12 pro

0 proti

1 zdržení (Mgr. Randula)

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí výsledky voleb do školské rady za rodiče
nezletilých žáků a doporučuje řediteli ZŠ, aby byly provedeny volby tak, aby všichni
rodiče měli stejnou možnost se zúčastnit.

Hlasování:

13 pro

Bod č. 8 Programu
Hybešova 40

0 proti

0 zdržení

Informace o využití nebytových prostor

Starosta městyse informoval zastupitele, že nebytové prostory v budově č. p. 40 Hybešova
jsou již několik let nevyužité a vzhledem k tomu, že stávající prostory v budově úřadu
městyse pro MC Ferda jsou nevyhovující, malé, nabízejí se prostory v č. p. 40 právě pro
potřeby MC Ferda.
Předsedkyně MC Ferda Ing. Strecková sdělila, že dětí a rodičů, které využívají služeb MC
Ferda stále přibývá. Nejde o předškolní zařízení, ale funguje pro mladší děti, děti s rodiči,
různé aktivity, kroužky, tedy jde o víceúčelové zařízení.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v objektu č. p. 40
na ulici Hybešova, situované v přízemí budovy, která se nachází na p. č. 43/1, v k. ú.
Svitávka, část obce Svitávka, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Boskovice. Jde o prostor o celkové ploše
67,59 m2.
Hlasování:

12 pro

Bod č. 9 Programu

0 proti

1 zdržení (Z. Zeman)

Různé, diskuse, závěr

Starosta městyse informoval zastupitelstvo o nutnosti řešit situaci, týkající se vodovodů pro
veřejnou potřebu, studny jsou na obecních pozemcích, rozvody a přípojky nepatří obci,
nesplňují kriteria.
Návrhy řešení budou předloženy na jednání příštího zastupitelstva.
Finanční výbor začal pracovat na tvorbě rozpočtu, ten bude schvalován na březnovém
zasedání zastupitelstva.
Na příštím zasedání zastupitelstva budou projednána jasná pravidla pro sepisování smluv při
určení výše stočného paušálním výpočtem.

Závěr:
Zasedání zastupitelstva městyse ukončeno v 19.30 hod.

Jaroslav Zoubek
starosta městyse

Zapsala: Kamila Dřevová
Ve Svitávce 27. 1. 2015
Ověřovatelé zápisu:

Ondřej Matějů dne …………………………….
Petr Prokop dne ………………………………..

