Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka
konaného dne 16.12.2019 v 18 hod.
ve Velkém sále úřadu městyse

Přítomni:
Ing. Ondřej Antl, Miluše Dyčková, Miroslava Holasová, Radoslav Hruda, Vlastimil Janík,
Radek Jokeš, JUDr. Hana Loskotová, ing. Karel Novák, Mgr. František Plaček, Mgr. Miloš Randula, ing.
Jana Strecková, Tomáš Suk, Jaroslav Zoubek, Zdeněk Zeman
Omluven: Ondřej Matějů
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 dále konstatoval, že je
přítomno 14 členů zastupitelstva městyse, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis z
8. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny připomínky a je vyložen
k nahlédnutí.

Bod č. 1

Schvalování programu jednání zastupitelstva

Program jednání byl předložen ve znění:
1. Schválení programu jednání
2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
3. Navýšení odpisového plánu – MŠ
4. Odpisový plán MŠ 2020
5. Odpisový plán ZŠ 2020
6. Výpověď veřejnoprávní smlouvy
7. Přijetí dotace JSDH
8. Rozpočtová opatření
9. Střednědobý výhled rozpočtu
10. Rozpočtové provizorium
11. Obecně závazné vyhlášky
12. Místní poplatky pro rok 2020
13. Stanovení ceny za vodné a stočné 2020
14. Směrnice cestovní náklady
15. Směrnice poskytování stravného
16. Návrh Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociálního poradenství zařazených do
Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020

17. Souhlas s podáním žádosti o dotaci z JMK a MMR na zpracování územního plánu pro městys
Svitávka
18. Souhlas s podáním žádosti o dotaci z MMR na projekt rekonstrukce knihovny a vybudování
informačního centra
19. Záměr prodeje pozemku p.č. 2252 v k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
20. Prodej pozemku p.č. 30/3 v k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
21. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2039/12 v k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
22. Prodej pozemku p.č. 251/3 a p.č. 253/35 v k.ú. Svitávka xxxxxxxxxx
23. Prodej části pozemku p.č. 2054/5 v k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx
24. Různé, diskuze
-

Dofinancování projektu Územní plán Svitávka

-

Schválení výše odměn zastupitelům

25. Závěr

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje program jednání zastupitelstva v navrženém znění.

Bod č. 2

Schválení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele

Za ověřovatele zápisu byli navrženi paní Miroslava Holasová a pan Radoslav Hruda. Zapisovatelem
Daša Zouharová, pracovnice úřadu městyse. Protinávrhy nebyly vzneseny.
Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 2
p. Holasová
p. Hruda

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovateli p. Miroslavu Holasovou a p. Radoslava Hrudu.
Zapisovatelem p. Dašu Zouharovou.

Bod č. 3

Navýšení odpisového plánu – MŠ

Městys Svitávka obdržel žádost paní Margit Čížkové, ředitelky Mateřské školy Svitávka, okres Blansko,
příspěvková organizace, sídlem Školní 457, 679 32 Svitávka, IČ: 70988625 o schválení navýšení
odpisového plánu na rok 2019 z důvodu nákupu nového zařízení do školní kuchyně (konvektomat a
kombinovaný sporák). Tímto MŠ žádá o pokrytí těchto odpisů.
Zastupitelstvo bude hlasovat o schválení navýšení odpisového plánu a pokrytí těchto odpisů.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje navýšení odpisového plánu na rok 2019 Mateřské školy
Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace, sídlem Školní 457, 679 32 Svitávka, IČ: 70988625 a
pokrytí těchto odpisů, které činí 10 764,- Kč.

Bod č. 4

Odpisový plán MŠ na rok 2020

Zastupitelé obdrželi žádost paní Margit Čížkové, ředitelky Mateřské školy Svitávka, okres Blansko,
příspěvková organizace, sídlem Školní 457, 679 32 Svitávka, IČ: 70988625, o schválení odpisového
plánu na rok 2020 ve výši 125 680,- Kč.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Odpisový plán Mateřské školy Svitávka, okres Blansko,
příspěvková organizace, sídlem Školní 457, 679 32 Svitávka, IČ: 70988625 na rok 2020 ve výši 125
680,- Kč.

Bod č. 5

Odpisový plán ZŠ na rok 2020

Zastupitelé obdrželi žádost pana Mgr. Aleše Antla, ředitele Základní školy Svitávka, okres Blansko,
příspěvková organizace, sídlem Komenského 157, 679 32 Svitávka, IČ:70988617, o schválení
odpisového plánu na rok 2020 ve výši 322 908,- Kč.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Odpisový plán Základní školy Svitávka, okres Blansko,
příspěvková organizace, sídlem Komenského 157, 679 32 Svitávka, IČ:70988617 na rok 2020 ve výši
322 908,- Kč.

Bod č. 6

Výpověď veřejnoprávní smlouvy o přestupcích

Městys obdržel 18. září 2019 výpověď Veřejnoprávní smlouvy, podle které orgány Města Boskovice
vykonávaly namísto orgánů městyse v jeho správním obvodu přenesenou působnost dle §53 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zastupitelé projednávali, zda uzavřít novou smlouvu s Městem Boskovice, najít jiného dodavatele
služby nebo vytvořit vlastní přestupkovou komisi. V případě vlastní přestupkové komise by bylo
zapotřebí dle návrhu 5 členů z řad zastupitelů i občanů. Zastupitelé se dohodli, že o tomto bodě bude
rozhodnuto na příštím zasedání.

Bod č. 7
Přijetí dotace JSDH
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR poskytuje účelovou
neinvestiční dotaci obcím prostřednictvím krajů. V našem případě bude dotace poskytnuta
prostřednictvím Jihomoravského kraje, IČO: 70888337 se sídlem Žerotínovo náměstí 3/449, 601 82

Brno. Na odbornou přípravu městys Svitávka získá 8 800,- Kč, na výdaje za uskutečněný zásah
jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele 10 400,- Kč a na vybavení a opravy
neinvestiční povahy 19 683,- Kč. Celková výše poskytované účelové neinvestiční dotace je 38 883,- Kč.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 38 883,- Kč na
výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Svitávka, na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, se sídlem
Žerotínovo náměstí 3/449, 601 82 Brno, z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019.

Bod č. 8

Rozpočtové opatření

Zastupitelé obdrželi rozpočtové opatření č. 6/2019, které schválila Rada dne 4. 11. 2019.
Zastupitelé berou rozpočtové opatření č. 6/2019 na vědomí.
Zastupitelé obdrželi rozpočtové opatření č. 7/2019 ke schválení.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019

Bod č. 9

Střednědobý výhled rozpočtu

Zastupitelům městyse Svitávka byl předložen návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse
Svitávka pro roky 2020-2023.
Hlasování:

Pro: 9

Proti: 4
p. Janík
ing. Novák
Mgr. Plaček
Mgr. Randula

Zdrželi se: 1
p. Zeman

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Svitávka pro roky
2020-2023. Schválený Střednědobý výhled rozpočtu bude přílohou zápisu.

Bod č. 10

Rozpočtové provizorium

Zastupitelům městyse Svitávka byl předložen návrh Rozpočtového provizoria na rok 2020.
Hospodaření městyse Svitávka se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo
zajištěno plynulé hospodaření městyse do doby schválení rozpočtu na rok 2020, nejdéle však do 31. 3.
2020.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2020. Hospodaření městyse
Svitávka se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo zajištěno plynulé
hospodaření městyse do doby schválení rozpočtu na rok 2020, nejdéle však do 31. 3. 2020. Schválené
Rozpočtové provizorium na rok 2020 bude přílohou zápisu.

Bod č. 11

Obecně závazné vyhlášky

Bod č. 11.1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

Radou navržená vyhláška stanovuje výši poplatků za prvního psa 200 Kč, za každého dalšího psa
300 Kč na každého občana bez rozdílu věku majitele psa.
Mgr. Plaček vznesl protinávrh, aby byl poplatek snížený u důchodců, a to na 150 Kč u prvního psa a
250 Kč u každého dalšího psa. Zastupitelstvo hlasovalo o tomto protinávrhu.
Hlasování:

Pro: 3
Mgr. Plaček
p. Janík
Mgr. Randula

Proti: 9

Zdrželi se: 2
JUDr. Loskotová
ing. Novák

Protinávrh byl zamítnut.
Zastupitelstvo přistoupilo k hlasování o vyhlášce v původním znění.
Hlasování:

Pro: 10

Proti: 2
p. Janík
Mgr. Plaček

Zdrželi se: 2
JUDr. Loskotová
Mgr. Randula

Usnesení č. 11.1
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze
psů.

Bod č. 11.2

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednávalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním
poplatku ze vstupného.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11.2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze
vstupného.

Bod č. 11.3
prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednávalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 11.3
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.

Bod č. 11.4
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Zastupitelstvo projednávalo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Skutečné roční výdaje na odvoz odpadů byl v letošním roce více než 1 600 000 Kč, což činí na osobu
zhruba 900 Kč. Bylo navržené zvýšení poplatku za odpady na rok 2020 na 550 Kč/osoba/rok, poplatek
za dítě bude ve výši 275 Kč/osoba/rok.
Zastupitelé přistoupili k hlasování o Obecně závazné vyhlášce č. 5/2019 se zvýšeným poplatkem.
Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0
Mgr. Randula

Usnesení č. 11.4
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu.

Bod č. 12

Místní poplatky pro rok 2020

Poplatek za hrobové místo byl v roce 2019 14,- Kč/m2/rok. Zastupitelstvo schvalovalo ponechání
poplatku ve stejné výši i pro rok 2020.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje poplatek za hrobové místo na rok 2020 14,- Kč/m2/rok.

Bod č. 13

Stanovení ceny za vodné a stočné 2020

Rada městyse Svitávka doporučila zastupitelstvu variantu s nárůstem 6,95%, V+S celkem bez DPH
77,00 Kč/m3 (+5,00 Kč/m3), vodné 32,00 Kč/m3 (+3,00 Kč/m3,+10,35% ), stočné 45,00 Kč/m3 (+2,00
Kč/m3, +4,66%, cca 90,5% ceny dle FA ), nájemné celkem 522,85 tis. Kč (nižší o 5,05 tis. Kč oproti
plánu 2019).
Byl vznesen protinávrh, aby se hlasovalo o nižším nárůstu, konkrétně nárůst 2,78%, V+S celkem bez
DPH 74,00 Kč/m3 (+2,00 Kč/m3), vodné 29,00 Kč/m3 (+0,00 Kč/m3,+0,00% ), stočné 45,00 Kč/m3
(+2,00 Kč/m3, +4,66%, cca 90,5% ceny dle FA ), nájemné celkem 393,85 tis. Kč (nižší o 134,05 tis. Kč
oproti plánu 2019).

Zastupitelstvo přistoupilo k hlasování o protinávrhu.
Hlasování:

Pro: 6
ing. Antl
p. Janík
ing. Novák
Mgr. Plaček
Mgr. Randula
p. Zeman

Proti: 8

Zdrželi se: 0

Protinávrh neprošel.
Zastupitelstvo přistoupilo k hlasování o původním, radou doporučeném nárůstu 6,95%.
Hlasování:

Pro: 8

Proti: 5
ing. Antl
p. Janík
ing. Novák
Mgr. Plaček
Mgr. Randula

Zdrželi se: 1
p. Zeman

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje na rok 2020 vodné ve výši 32,- Kč/m3 bez DPH a stočné ve
výši 45,- Kč/m3 bez DPH.

Bod č. 14

Směrnice cestovní náklady

Zastupitelé obdrželi návrh směrnice cestovních nákladů „Vysílání na pracovní cesty, cestovní
náhrady“.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 1. ledna 2020 směrnici cestovních nákladů „Vysílání na
pracovní cesty, cestovní náhrady.“

Bod č. 15

Směrnice poskytování stravného

Zastupitelé obdrželi návrh směrnice poskytování stravného „Směrnice k zajištění stravování“.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 1. ledna 2020 směrnici poskytování stravného „Směrnice k
zajištění stravování“.

Bod č. 16
Návrh Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociálního poradenství zařazených
do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020
Zastupitelstvu městyse Svitávka byl předložen návrh Smlouvy o příspěvku na financování služeb
sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blanska pro rok 2020
mezi městem Boskovice, sídlem Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice, IČ: 00279978,
zastoupeným Ing. Jaroslavem Dohnálkem, starostou, a městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679
32 Svitávka, IČ: 00281042 zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou.
Účelem smlouvy je zajištění financování služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Boskovice, do něhož spadá i městys Svitávka
ve výši 33 800,- Kč.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociálního
poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blanska pro rok 2020 mezi městem
Boskovice, sídlem Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice, IČ: 00279978, zastoupeným Ing.
Jaroslavem Dohnálkem, starostou, a městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ:
00281042 zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou.

Bod č. 17
Souhlas s podáním žádosti o dotaci z JMK a MMR na zpracování územního plánu
pro městys Svitávka
Zastupitelstvo projednávalo podání žádosti o dotaci z JMK a MMR na zpracování územního plánu pro
městys Svitávka.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK a MMR na zpracování
územního plánu pro městys Svitávka.

Bod č. 18
Souhlas s podáním žádosti o dotaci z MMR na projekt rekonstrukce knihovny a
vybudování informačního centra
Zastupitelstvo projednávalo podání žádosti o dotaci z MMR na projekt rekonstrukce knihovny a
vybudování informačního centra.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje podání žádosti z MMR na projekt rekonstrukce knihovny a
vybudování informačního centra.

Bod č. 19

Záměr prodeje pozemku p.č. 2252 v k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx

Komise pro rozvoj Svitávky a Rada městyse obdržela žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o koupi pozemku p.č. 2252 v k. ú. Svitávka – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 365 m2. Komise i Rada nedoporučují prodej zmiňovaného pozemku.
Pozemek bezprostředně sousedí se stávající komunikací a jeho prodejem by zanikla možnost jejího
rozšíření nebo jiných stavebních úprav s provozem na komunikacích spojených.

Hlasování:

Pro: 0

Proti: 12

Zdrželi se: 2
Mgr. Plaček
p. Zeman

Zastupitelstvo městyse Svitávka neschválilo záměr prodeje pozemku p.č. 2252 v katastrálním území
Svitávka, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Boskovice. Žádost podala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Bod č. 20

Prodej pozemku p.č. 30/3 v k. ú. Svitávka – xxxxxxxxxx

Komise pro rozvoj Svitávky a Rada městyse obdržela žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zastoupených JUDr.
Květoslavou Procházkovou, sídlem Břenkova 29, 613 00 Brno o koupi pozemků. Rodina manželů
Konrádových vlastní dům ve Svitávce, ul. Jos. Slavíčka č.p. 246. Část jejich oplocené zahrady, je ve
vlastnictví městyse. Konkrétně se jedná o p.č. 30/3 o výměře 208 m2. Komise i Rada doporučují
prodej pozemku. Cena byla navržena dle směrné hodnoty pozemku tvořící funkční celek s rodinným
domem 300 Kč/m2. Celková cena pozemku činí 62.400,- Kč bez DPH.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodej pozemku p.č. 30/3 v katastrálním území Svitávka,
zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice.
Žádost podali xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zastoupení JUDr. Květoslavou Procházkovou, sídlem Břenkova 29,
613 00 Brno. Cena byla navržena dle směrné hodnoty pozemku tvořící funkční celek s rodinným
domem 300 Kč/m2. Celková cena pozemku činí 62.400,- Kč bez DPH.

Bod č. 21

Prodej pozemku p.č. 2039/12 v k. ú. Svitávka – xxxxxxxxxx

Manželé xxxxxxxxxx mají dále zájem o odprodej části parcely č. 2039/12 nacházející se mezi
oplocením jejich zahrady a chodníkem vedoucím podél silnice, která je evidovaná jako ostatní plocha,
ostatní komunikace, o celkové velikosti cca 30 m2.
Komise i Rada nedoporučují prodej zmiňovaného pozemku. Pozemek slouží jako veřejná zeleň, přímo

sousedí se stávajícím chodníkem a je využíván pro vedení inženýrských sítí na ul. J. Slavíčka.

Hlasování:

Pro: 0

Proti: 13

Zdrželi se: 1
p. Zeman

Bod č. 22

Prodej pozemků p.č. 251/3 a p. č. 253/35 – xxxxxxxxxx

Komise pro rozvoj Svitávky a Rada městyse obdržela žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx. Žádost se týká odkupu pozemků p.č. 251/3 o výměře 134 m2 a p.č. 253/35 o výměře 16
m2. Jedná se o pozemky, které navazují na nemovitý majetek žadatele. Jejich koupí dojde k ucelení
ploch a k vytvoření bezbariérového přístupu k nemovitostem.
Komise pro rozvoj Svitávky a Rada městyse doporučují prodej zmiňovaných částí pozemků. Cenu
komise navrhuje dle směrné hodnoty pozemku netvořící funkční celek s rodinným domem 72,Kč/m2. Dále doporučuje přítomnost zástupce městyse při zaměřování těchto oddělovaných částí pro
vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro budoucí kupní smlouvu.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodej pozemků p.č. 251/3 o výměře 134 m2 a p.č. 253/35
o výměře 16 m2 v katastrálním území Svitávka, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice. Žádost podal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Cenu komise navrhuje dle směrné hodnoty pozemku netvořící funkční celek s
rodinným domem 72,- Kč/m2. Dále doporučuje přítomnost zástupce městyse při zaměřování těchto
oddělovaných částí pro vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro budoucí kupní smlouvu.

Bod č. 23

Prodej části pozemku p.č. 2054/5 v k.ú. Svitávka – xxxxxxxxxx

Komise a rada obdržela žádost xxxxxxxxxx o odprodej části pozemku p.č. 2054/5 – ostatní plocha, v
k.ú. Svitávka. Jedná se o část pozemku před parcelou č. 2315/1. Komise navrhuje prodej této části
pozemku, ale v upravené podobě. Rada se s názorem komise ztotožňuje.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodej části pozemku č. 2054/5 v katastrálním území
Svitávka, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Boskovice o výměře cca 105 m2. Pozemek tvoří zatravněná plocha. Cena byla navržena dle směrné
hodnoty pozemku netvořící funkční celek s rodinným domem 30 Kč/m2. Celková cena pozemku bude
určena na základě geometrického plánu. Při zaměřování musí být přítomen zastupitel městyse. Žádost
podal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Bod č. 24

Různé, diskuse

Bod č. 24.1

Dofinancování projektu Územní plán Svitávka

Zastupitelstvo městyse Svitávka projednávalo dofinancování projektu Územní plán Svitávka.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 24.1
Z rozpočtu městyse 2020 bude financován projekt Územní plán Svitávka.

Bod č. 24.2

Výše odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Ve Sbírce zákonů byla novelizována příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Dle této novely navrhuji,
aby neuvolněným členům zastupitelstva byla od 1.1.20209 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši:
Místostarosta 32 501,-, člen rady 7 223,-, předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 3 611,-,
člen zastupitelstva 1 805,-.
Zastupitelstvo městyse Svitávka stanoví, že při souběhu dvou či více funkcí se odměna poskytne pouze
za výkon funkce, za nich podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Zastupitelstvo městyse stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva se budou poskytovat od 1.1.2020.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Mgr. Randula navrhl, aby odměňování zastupitelů zůstalo v původní výši. Zastupitelstvo přistoupilo
k hlasování o tomto protinávrhu.

Hlasování:

Pro: 5
ing. Antl
p. Janík
Mgr. Plaček
Mgr. Randula
p. Zeman

Proti: 7

Zdrželi se: 2
p. Dyčková
ing. Novák

Zastupitelstvo přistoupilo k hlasování o zvýšení výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva dle původního návrhu:

Hlasování:

Pro: 7

Proti: 5
ing. Antl
p. Janík
Mgr. Plaček
Mgr. Randula
p. Zeman

Zdrželi se: 2
p. Dyčková
ing. Novák

Návrh na zvýšení výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva nebyl schválen.

Bod č. 25

Závěr

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 21.10 hodin.

Jaroslav Zoubek
starosta městyse

Zapsala: Daša Zouharová
Ve Svitávce dne 12. listopadu 2019

Ověřovatelé zápisu:

Miroslava Holasová

Radoslav Hruda

