Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka
konaného dne 16.3.2020 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, Ondřej Matějů, ing. Karel Novák, Mgr. František Plaček, Tomáš
Suk, Jaroslav Zoubek, Zdeněk Zeman
Omluveni: Mgr. Miloš Randula, ing. Jana Strecková
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 13 členů zastupitelstva městyse, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis
z 9. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny připomínky a je vyložen
k nahlédnutí.
Starosta řekl na úvod:
Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00
hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
V návaznosti na to usnesením č. 215 ze dne 16. 3. 2020 rozhodla o přijetí krizového opatření, kterým
zakázala s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 volný pohyb osob na území České
republiky. Z tohoto zákazu stanovila určité taxativní výjimky výslovně zmíněné v dotčeném usnesení.
Přestože krizové opatření, zakazující od 16. 3. 2020, 0:00 volný pohyb osob, nevylučuje možnost
svolat jednání zastupitelstva obce, může se dle stanoviska Ministerstva vnitra jednání zastupitelstva
konat pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné.
Jednání zastupitelstva Městyse Svitávka bylo svoláno, když je splněna podmínka, že se jedná o jednání
zastupitelstva nezbytné a zcela nevyhnutelné, které bylo svoláno s cílem zachování akceschopnosti
orgánů obce pro plnění úkolů krizového řízení.
Je skutečností, že před 1.1. rozpočtového roku 2020 nebyl schválen rozpočet městyse. Usnesením
zastupitelstva č. 10 ze dne 16. 12. 2019 bylo rozhodnuto o pravidlech rozpočtového provizoria.
Rozpočtové hospodaření městyse v době do schválení rozpočtu se řídí těmito pravidly rozpočtového
provizoria. Rozpočtové provizorium slouží k tomu, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření
nejen městyse, ale také jím zřízených příspěvkových organizací, případně dalších subjektů, které jsou
na rozpočtu městyse závislé.
Zastupitelstvo městyse stanovilo rozpočtové provizorium na konkrétně vymezené časové období, a to
do 31. 3. 2020. Je nyní tedy nezbytně nutné, aby do tohoto data došlo ke schválení rozpočtu na
rozpočtový rok 2020 nebo pokud ke schválení rozpočtu nedojde, aby zastupitelstvo městyse
prodloužilo dobu platnosti rozpočtového provizoria.
Vzhledem k tomu, že pro zajištění plynulosti hospodaření nejen městyse, ale také jím zřízených

příspěvkových organizací, případně dalších subjektů, které jsou na rozpočtu městyse závislé a tím i
zachování akceschopnosti orgánů obce pro plnění úkolů krizového řízení, bylo nezbytně nutné a zcela
nevyhnutelné svolat jednání zastupitelstva, jehož jediným bodem je schválení rozpočtu městyse,
případně rozhodnutí o prodloužení rozpočtového provizoria.
Za účelem zajištění, aby se každý mohl zasedání účastnit alespoň zprostředkovaně, tedy aby mohl v
reálném čase sledovat průběh zasedání a uplatňovat právo vyjádřit na zasedání stanoviska k
projednávaným věcem, pokud mu toto právo náleží, bude jednání zastupitelstva městyse přenášeno
prostřednictvím facebookového profilu Městys Svitávka – oficiální stránka městyse. Občané mohou
svá vyjádření aktuálně, v reálném čase konání zastupitelstva, zastupitelstvu sdělit na tel. č.
725 111 354, které bude po celou dobu jednání zastupitelstva obce k dispozici a bude zajištěn hlasitý
přenos těchto telefonických hovorů.

Bod č. 1

Schvalování programu jednání zastupitelstva

Program jednání byl předložen ve znění:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu jednání
Schválení ověřovatelů a zapisovatele
Rozpočet 2020
Dotace 2020
Malá Haná - Dohoda o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru materiálově
využitelných odpadů – II. etapa“
6. Malá Haná - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické osobě
z rozpočtu městyse
7. Různé, diskuze
8. Závěr

Hlasování:

Pro: 13

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 Vlastimil Janík a Radek Jokeš. Zapisovatelem Daša Zouharová,
pracovnice úřadu městyse. Protinávrhy nebyly vzneseny.
Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 2
p. Janík
p. Jokeš

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovateli p. Vlastimila Janíka a p. Radka Jokeše. Zapisovatelem p.
Dašu Zouharovou, pracovnici úřadu městyse.

Bod č. 3

Rozpočet 2020

Starosta městyse konstatoval, že byl zastupitelům doručen materiál s návrhem rozpočtu na rok 2020.
Místostarostka přednesla návrh rozpočtu na rok 2020.
Vystoupil Mgr. František Plaček s protinávrhem. Navrhl částky na paragrafech upravit tak, aby se
přesunulo 1,5 mil. Kč do oprav, a to následovně:
- nepořizovat elektronickou úřední desku (úspora 500 tis. Kč)
- snížit částku na projekty ze 700 tis. Kč o 300 tis. Kč (úspora 400 tis. Kč)
- nepořizovat velkoplošnou LED obrazovku do sportovní haly (úspora 200 tis. Kč)
- snížit náklady na modernizaci a rozšíření školy v letošním roce na 100 tis. Kč (úspora 400 tis.
Kč)
Tím by vznikla celková úspora 1,5 mil. Kč, která by se mohla přesunout do oprav.
Vystoupil Jaroslav Zoubek, aby ozřejmil tyto náklady:
- k bodu elektronická deska: je to navázání na projekt Moderní elektronický úřad, kdy jsme
investovali nemalé částky do programů. Elektronická deska bude přehledná, ušetří čas
zaměstnancům obce, kteří nebudou muset s každým papírem ven. Někdy ani 4 vývěsky nestačí
pro všechny dokumenty.
- k bodu snížení částky na projekty: Svitávka je známá tím, že investuje. Náklady na investice
pořád rostou, čím déle budeme čekat, tím budou investice dražší, proto je dobré být
připraven. Nezdržujme se studiemi, máme vizi rozvoje obce a projekty na školu a školku
konzultuji s ředitelem ZŠ a MŠ.
- k bodu LED obrazovky do sportovní haly: LED obrazovka je součástí každé sportovní haly a
zvyšuje kvalitu využití zařízení.
Nebude se pořizovat jen kvůli Světovému poháru v kolové (JUDr. Loskotová).
- K bodu náklady na ZŠ: jak bylo již řečeno, máme v plánu jen projekty, které byly připravené.
Jinak maximálně důležité opravy, například střecha, která se v únoru během vichřice uvolnila.
Zastupitelstvo městyse Svitávka hlasovalo o navrženém protinávrhu p. Plačka.

Hlasování:

Pro: 2
p. Janík
Mgr. Plaček

Proti: 8

Zdrželi se: 3
p. Zeman
p. Antl
p. Novák

Navrhovaný protinávrh neprošel. Zastupitelstvo bude hlasovat o schválení rozpočtu v původním
znění.
Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 4
Mgr. Plaček
p. Janík
p. Antl
p. Zeman

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje rozpočet městyse na rok 2020 takto:
Příjmy rozpočtu ve výši:
Celkové příjmy vč. financování:

37 139 300,- Kč
50 181 100,- Kč

Výdaje rozpočtu ve výši:
Celkové výdaje vč. financování:

46 181 100,- Kč
50 181 100,- Kč

Změny v návrhu rozpočtu:
Rozpočtové příjmy: pol. 8115
Rozpočtové výdaje: § 5213

+ 500 000,- Kč
+ 500 000,- Kč

Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Rozpočet na rok
2020“.

V rámci rozpočtu městyse na rok 2020 Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje:
Neinvestiční příspěvek pro ZŠ vč. pokrytí odpisů:
Neinvestiční příspěvek pro MŠ vč. pokrytí odpisů:
Příspěvek pro Cykloklub Svitávka – pol. 3419:
příspěvek pro SK Moravan Svitávka – pol. 3419:
příspěvek pro SDH Svitávka – pol. 5512
příspěvek pro Služby městyse Svitávka, s.r.o.

Bod č. 4

1 560 000,- Kč
993 300,- Kč
160 000,- Kč
186 000,- Kč
30 000,- Kč
200 000,- Kč

Poskytnuté dotace

Městys Svitávka obdržel následující žádosti o dotace nad 50 000 Kč:
4.1
TJ Sokol Svitávka, sídlem Fr. Řepky 299, 679 32 Svitávka, IČ: 43420494, zastoupená Ing. Josefem
Vašíčkem, podala žádost o dotaci ve výši 16 000,- Kč na úhradu mzdových nákladů vedoucích dětských
oddílů a na pravidelné akce, 20 000,- Kč na organizační zabezpečení akce Uctění památky Františka
Řepky, 15 000,- Kč na zakoupení stolů a židlí a 150.000,- Kč na částečnou úhradu energií pro provoz

sokolovny v roce 2020. Celkem spolek žádá o dotaci ve výši 208 000,- Kč. Finanční výbor a rada
městyse doporučují tuto částku snížit na 116 000,-Kč a takto ji předkládají k hlasování.
4.2
Mlékárna Olešnice Cykloklub Svitávka, z.s., sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 47885661,
zastoupený Milanem Chlupem podala žádost o dotaci ve výši 189 000,- Kč na finanční zajištění
tréninkového zázemí cykloklubu 480 hod. a zajištění turnajů 60 hod. pořádaných v roce 2020 ve
Sportovní hale Svitávka. Finanční výbor a rada městyse doporučují tuto částku snížit na 160 000,- Kč a
takto ji předkládají k hlasování.
4.3
SK Moravan Svitávka, z.s. – oddíl kopané, sídlem Hybešova E139, 679 32 Svitávka, IČ: 43421032,
zastoupený Miloslavem Matuškou, předsedou, podal žádost o dotaci ve výši 100.000 na údržbu
travnaté plochy, na údržbu a provoz SK Moravan a žádost ve výši 137 500,- Kč na dopravu hráčů
k utkáním a tréninky ve sportovní hale. Finanční výbor a rada městyse doporučují tuto částku snížit na
186 000,- Kč a takto ji předkládají k hlasování.
4.4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svitávka, pobočný spolek, se sídlem Školní 387, 679 32 Svitávka,
IČ: 47885777, zastoupený Tomášem Sukem, starostou spolku, podal tyto žádosti o dotaci. Žádost ve
výši 40 000,- Kč na akce a 20 000,- Kč na pronájem sportovní haly. Finanční výbor a rada městyse
doporučují tuto částku snížit na 30 000,- Kč a takto ji předkládají k hlasování.
4.5
Společnost Služby městyse Svitávka, s. r. o., sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 47885661,
zastoupený Jaroslavem Zoubkem, starostou, podala žádost o dotaci ve výši 200 000,- Kč na pořízení
velkoplošné LED obrazovky do sportovní haly – kofinancování dotace.

Hlasování 4.1:

Pro: 7

Proti: 1
p. Hruda

Zdrželi se: 5
Mgr. Plaček
p. Janík
ing. Novák
ing. Antl
p. Zeman

Hlasování 4.2:

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 2
ing. Novák
p. Janík

Hlasování 4.3:

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 2
ing. Novák
p. Janík

Hlasování 4.4:

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 2
ing. Novák
p. Janík

Hlasování 4.5:

Pro: 8

Proti: 2
Mgr. Plaček
p. Janík

Zdrželi se: 3
p. Zeman
ing. Antl
ing. Novák

4.1:
Zastupitelstvo městyse Svitávka neschvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městysem Svitávka,
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ:00281042, v zastoupení p. Jaroslava Zoubka, starosty, a
Tělovýchovnou jednotou Sokol Svitávka, sídlem Fr. Řepky 299, 679 32 Svitávka, IČ: 43420494, v
zastoupení Ing. Josefa Vašíčka.
Usnesení č. 4.2:
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městysem Svitávka,
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, v zastoupení Jaroslava Zoubka, a Mlékárnou
Olešnice Cykloklub Svitávka, z.s., sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 48885661, v zastoupení
Milana Chlupa. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 160.000,- Kč k zajištění
tréninkového zázemí cykloklubu a turnajů pořádaných v roce 2020 ve sportovní hale.
Usnesení č. 4.3:
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městysem Svitávka,
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042 v zastoupení Jaroslava Zoubka, a SK Moravan
Svitávka, z.s. - oddíl kopané, sídlem Hybešova E139, 679 32 Svitávka, IČO: 43421032 v zastoupení
Miloslava Matušky, předsedy. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 186.000,- Kč na
údržbu travnaté plochy, na údržbu a provoz SK Moravan, na dopravu hráčů k utkáním a tréninky ve
sportovní hale.
Usnesení č. 4.4:
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městysem Svitávka,
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042 v zastoupení Jaroslava Zoubka, a SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Svitávka, pobočný spolek, se sídlem Školní 387, 679 32 Svitávka, IČ: 47885777,
zastoupený Tomášem Sukem, starostou spolku. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši
30.000,- Kč na akce a na pronájem sportovní haly.
Usnesení č. 4.5
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městysem Svitávka,
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042 v zastoupení Jaroslava Zoubka, a společností
Služby městyse Svitávka, s. r. o., sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČ: 47885661, v zastoupení
Jaroslava Zoubka. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč na pořízení
velkoplošné LED obrazovky do sportovní haly – kofinancování dotace.

Bod č. 5
Malá Haná - Dohoda o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru
materiálově využitelných odpadů – II. etapa“
Zastupitelé obdrželi návrh Dohody o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru materiálově
využitelných odpadů – II. etapa“. Předmětem této dohody je úhrada podílu 279 809,55 Kč, který
poskytne městys Svitávka Technickým službám Malá Haná na akci nákup popelnic, ruční čtečka,
infokampaň, software a administrativa.
Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdrželi se: 1
JUDr. Loskotová

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Dohodu o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru
materiálově využitelných odpadů – II. etapa“. Smluvními stranami jsou Městys Svitávka, sídlem
Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupený Jaroslavem Zoubkem, starostou jako
poskytovatel, a Technické služby Malá Haná, sídlem Sudice 164, 680 01 Boskovice, IČO: 06609627,
zastoupenými ing. Zdeňkem Toulem, předsedou svazku, jako příjemce. Předmětem smlouvy je úhrada
podílu 279 809,55 Kč (slovy dvěstěsedmdesátdevěttisícosmsetdevět korun českých a padesátpět
haléřů), který poskytne poskytovatel příjemci na nákup popelnic, ruční čtečky, infokampaň, software
a administrativu.

Bod č. 6
Malá Haná - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
právnické osobě z rozpočtu městyse
Zastupitelé obdrželi návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické
osobě z rozpočtu městyse. Smluvními stranami jsou Městys Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32
Svitávka, IČO: 00281042, zastoupený Jaroslavem Zoubkem, starostou jako poskytovatel, a Technické
služby Malá Haná, sídlem Sudice 164, 680 01 Boskovice, IČO: 06609627, zastoupenými ing. Zdeňkem
Toulem, předsedou svazku, jako příjemce. Městys Svitávka dle této smlouvy poskytne svazku ze svého
rozpočtu návratnou finanční výpomoc ve výši 1 370 525,53 Kč za účelem předfinancování projektu
„Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – II. etapa“, a to na základě řádně
podané žádosti ze dne 10. 12. 2019.
Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdrželi se: 1
JUDr. Loskotová

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci právnické osobě z rozpočtu městyse. Smluvními stranami jsou Městys Svitávka, sídlem
Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupený Jaroslavem Zoubkem, starostou jako

poskytovatel, a Technické služby Malá Haná, sídlem Sudice 164, 680 01 Boskovice, IČO: 06609627,
zastoupenými ing. Zdeňkem Toulem, předsedou svazku, jako příjemce. Městys Svitávka dle této
smlouvy poskytne svazku ze svého rozpočtu návratnou finanční výpomoc ve výši 1 370 525,53 Kč
(slovy jedenmiliontřistasedmdesáttisícpětsetdvacetpět korun českých a padesáttři haléřů) za účelem
předfinancování projektu „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – II. etapa“, a
to na základě řádně podané žádosti ze dne 10. 12. 2019.

Bod č. 7

Různé, diskuze

Bod č. 8

Závěr

Zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20:00 hodin.

Jaroslav Zoubek
starosta městyse

Zapsala: Daša Zouharová
Ve Svitávce dne 17. 3. 2020

Ověřovatelé zápisu:

Vlastimil Janík

Radek Jokeš

