Zápis
z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka
konaného dne 21. 9. 2020 v 18.00 hod.
ve Velkém sále úřadu městyse
Přítomni:
Miluše Dyčková, Miroslava Holasová, Radoslav Hruda, Vlastimil Janík, Radek Jokeš, JUDr. Hana
Loskotová, Ondřej Matějů, ing. Karel Novák, Mgr. František Plaček, Mgr. Miloš Randula, ing. Jana
Strecková, Tomáš Suk, Jaroslav Zoubek
Omluveni: ing. Ondřej Antl
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 11. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny připomínky a je vyložen
k nahlédnutí.
Pan Zdeněk Zeman se dostavil v průběhu projednávání bodu č. 5.

Bod č. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schvalování programu jednání zastupitelstva

Schválení programu jednání
Schválení ověřovatelů a zapisovatele
Kupní smlouva pozemku p. č. 214/1, k.ú. Sasina – Správa železnic
Přijetí dotace
Rozpočtové opatření
Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Různé, diskuze

9. 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 ing. Karel Novák a ing. Jana Strecková. Zapisovatelem Daša
Zouharová, pracovnice úřadu městyse. Protinávrhy nebyly vzneseny.

Hlasování:

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 2
ing. Novák
ing. Strecková

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje ing. Karla Nováka a ing. Janu Streckovou ověřovateli zápisu.
Zapisovatelem Dašu Zouharovou, pracovnici úřadu městyse.

Bod č. 3

Kupní smlouva pozemku p. č. 214/1, k.ú. Sasina – Správa železnic

Zastupitelům byl předložen návrh kupní smlouvy na pozemek p. č. 214/1 se Správou železnic, státní
organizací. Kupní cena pozemku činí 82 000 Kč a bude zaplacena před uzavřením smlouvy na účet
prodávajícího.
Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdrželi se: 1
Mgr. Plaček

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje kupní smlouvu mezi Správou železnic, státní organizací, se
sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234, zastoupenou Bc. Jiřím
Svobodou, MBA, generálním ředitelem, a Městysem Svitávka, se sídlem Hybešova 166, 679 32
Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou. Předmětem koupě je
pozemek parcelní číslo 214/1 v k. ú. Sasina včetně jeho součástí a příslušenství. Kupní cena pozemku
činí 82 000 Kč a bude zaplacena před uzavřením smlouvy na účet prodávajícího.

Bod č. 4

Přijetí dotace

4.1
Svitávecký jarmark
Městys Svitávka obdržel dotaci ve výši 126 000 Kč na akci 15. Svitávecký jarmark tradičních řemesel
na základě Dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2020 od
Jihomoravského kraje. Zastupitelům byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4.1
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje uzavřenou mezi Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO:
70888337, zastoupeným JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje, jako
poskytovatelem, a Městyse Svitávka, se sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042,
zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako příjemcem. Předmětem této smlouvy je

poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na
realizaci akce 15. Svitávecký jarmark tradičních řemesel v rámci projektu 15. Svitávecký jarmark
tradičních řemesel. Dotace ve výši 126 000 Kč (slovy jednostodvacetšesttisíc korun českých) je
poskytována na základě Dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v
roce 2020.

4.2
Volby 2020
Městys Svitávka obdržel neinvestiční účelovou dotaci ve výši 62 000 Kč na úhradu výdajů vzniklých v
souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů.
Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4.2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace určenou na úhradu
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů, které se budou konat v pátek
2. října a v sobotu 3. října 2020. Dotace pro městys Svitávka činí 62 000 Kč (slovy šedesátdvatisíc
korun českých).

Bod č. 5

Rozpočtové opatření

Místostarostka městyse Miroslava Holasová předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č. 3/2020.
Dále zastupitele obeznámila s přehledem daňových příjmů v roce 2020 a o hospodaření městyse
k 31. 8. 2020.
Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 1
p. Zeman

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020.

Bod č. 6

Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2021

Městys Svitávka obdržel sdělení o výši každoročního příspěvku obcí na financování systému IDS JMK.
Dle statistických údajů ke dni 1. 1. 2020 má Svitávka 1818 obyvatel.
Příspěvek činí 50,- Kč/obyvatel/rok. Celková výše příspěvku činí 90 900,- Kč.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje příspěvek obce na financování systému IDS JMK. Částka
činí 50,- Kč na jednoho obyvatele/rok. Celkový příspěvek je tedy 90 900,- Kč. Příspěvek může být

uhrazen nejdříve 1. 1. 2021, nejpozději však do 30. 6. 2021. Sdělení městysu Svitávka podala
společnost Kordis JMK, a.s., sídlem Nové sady 946/30, 602 00 Brno, IČ: 26298465, zastoupená ing.
Jiřím Horským, ředitelem společnosti.

Bod č. 7
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelé obdrželi nové znění vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou
se mění vyhláška č. 4/2019. Důvodem změny je doporučení Ministerstva vnitra. Zákres mapy byl
nahrazen ulicemi k bližší specifikaci veřejného prostranství.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství. Tímto usnesením se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 16. 12. 2019.

Bod č. 8

Různé, diskuze

Bod č. 8.1
Záměr změny katastrálních hranic mezi Sebranicemi a Svitávkou
Zastupitelstvo bude schvalovat záměr změny katastrálních hranic mezi Sebranicemi a Svitávkou.
Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdrželi se: 2
p. Dyčková
Mgr. Plaček

Usnesení č. 8.1
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje záměr změny katastrálních hranic mezi Sebranicemi
a Svitávkou.

Bod č. 8.2
Plán rozvoje sportu 2020–2025 Svitávka
Starosta městyse představil zastupitelům dokument s názvem Plán rozvoje sportu 2020-2025
Svitávka. Poté bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdrželi se: 2
p. Janík
Mgr. Plaček

Usnesení č. 8.2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje dokument Plán rozvoje sportu 2020-2025 Svitávka.

Bod č. 8.3
Záměr prodeje půdních prostor v bytovém domě Hybešova 40
Městys Svitávka obdržel nabídku prodeje půdních prostor v bytovém domě ul. Hybešova č. 40. Nabídku
podal p. Miloš Kudlička, bytem Na Dolech 399/7, Boskovice. Rada městyse a Komise pro rozvoj Svitávky
prodej těchto prostor nedoporučují.
Hlasování:

Pro: 0

Proti: 13

Zdrželi se: 1
p. Zeman

Zastupitelstvo městyse Svitávka neschvaluje záměr prodeje půdních prostor v bytovém domě
Hybešova 40, Svitávka.

Bod č. 8.4
Dodatek ke zřizovací listině MŠ
Z důvodu stavby Zastávky BUS na ul. Školní bude nutné sepsat dodatek ke zřizovací listině MŠ o vyjmutí
části pozemku ze správy školky. Dodatek bude sepsán až po ukončení stavby a skutečném zaměření.
Zastupitelstvo městyse Svitávka bere na vědomí vytvoření dodatku ke zřizovací listině o vyjmutí části
pozemku ze správy MŠ z důvodu stavby Zastávky BUS na ul. Školní. Dodatek bude sepsán až po
ukončení stavby a skutečném zaměření.

Bod č. 8.5

OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky

Dále vystoupil Mgr. František Plaček s žádostí o změnu obecně závazné vyhlášky o zákazu používání
zábavní pyrotechniky. Odůvodněním žádosti je Mikulášská nadílka, kterou pořádá městys každoročně
5. prosince a kdy se zábavní pyrotechnika využívá.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8.5
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o zákazu používání
zábavní pyrotechniky. Tímto usnesením se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání
zábavní pyrotechniky ze dne 25. 3. 2019.

Bod č. 8.6

Studie o odpadkových koších

Zastupitelům městyse byl zaslán dokument s názvem „Návrh na reorganizaci odpadkových košů ve
veřejných prostranstvích městyse Svitávka s ohledem na dostupnost mimo centrum a ekologii“, která
se zabývá aktuálním rozmístěním odpadkových košů na území obce a jeho možným zefektivněním.
Dokument vypracovala naše spoluobčanka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Zastupitelstvo městyse Svitávka bere na vědomí dokument „Návrh na reorganizaci odpadkových košů
ve veřejných prostranstvích městyse Svitávka s ohledem na dostupnost mimo centrum a ekologii“.

Bod č. 9

Závěr

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.20 hodin.

Jaroslav Zoubek
starosta městyse
Zapsala: Daša Zouharová
Ve Svitávce dne 22. září 2020

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Karel Novák

Ing. Jana Strecková

