Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka
konaného dne 26. 10. 2020 v 18.00 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, Mgr. Miloš Randula,
ing. Jana Strecková, Tomáš Suk, Jaroslav Zoubek
Omluveni: Zdeněk Zeman
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 12. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny připomínky a je vyložen
k nahlédnutí.

Starosta městyse dále uvedl:
Od pondělí 5. října 2020 platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické
situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů.
I když toto krizové opatření zakazuje volný pohyb osob, nevylučuje se možnost svolat jednání
zastupitelstva obce, a to pouze za podmínky, že je jednání zastupitelstva nezbytné a zcela
nevyhnutelné. Zastupitelstvo bylo tedy dne 16.10.2020 svoláno.
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

1. Schválení programu jednání
2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
3. Dodatek č. 1 - prodloužení termínu čerpání dotace
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svitávka
- Mlékárna Olešnice Cykloklub Svitávka, z.s.
- SK Moravan Svitávka, z.s.

4. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Zastávky BUS ul. Školní
Svitávka“
5. Rozpočtové opatření
6. Změna katastrálních hranic mezi Sebranicemi a Svitávkou
7. Podání žádosti o dotaci v programu MMR pro rok 2021 na projekt „Relaxační centrum sportu”
8. Různé, diskuze
9. 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 p. Tomáš Suk a Mgr. Miloš Randula. Zapisovatelem Daša
Zouharová, pracovnice úřadu městyse. Protinávrhy nebyly vzneseny.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdrželi se: 2
p. Suk
Mgr. Randula

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje p. Tomáše Suka a Mgr. Miloše Randulu ověřovateli zápisu.
Zapisovatelem Dašu Zouharovou, pracovnici úřadu městyse.

Bod č. 3

Dodatek č. 1 - prodloužení termínu čerpání dotace

3.1
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svitávka zažádal o prodloužení termínu čerpání dotace do
30. 11. 2021 z důvodu šíření epidemie koronaviru a zákazu konání akcí.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3.1
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodloužení termínu čerpání dotace pro SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Svitávka do 30. 11. 2021 a pověřuje starostu k podepsání dodatku č. 1
s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svitávka.

3.2
Mlékárna Olešnice Cykloklub Svitávka, z.s. zažádal o prodloužení termínu čerpání dotace do
30. 5. 2021 z důvodu šíření epidemie koronaviru a zákazu konání akcí.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3.2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodloužení termínu čerpání dotace pro Mlékárna Olešnice
Cykloklub Svitávka, z.s. do 30. 5. 2021 a pověřuje starostu k podepsání dodatku č. 1 s Mlékárna
Olešnice Cykloklub Svitávka, z.s..

3.3
SK Moravan Svitávka, z.s. zažádal o prodloužení termínu čerpání dotace do 30. 11. 2021 z důvodu
šíření epidemie koronaviru a zákazu konání akcí.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3.3
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodloužení termínu čerpání dotace pro SK Moravan
Svitávka, z.s. do 30. 11. 2021 a pověřuje starostu k podepsání dodatku č. 1 s SK Moravan Svitávka,
z.s..

Bod č. 4

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Zastávky BUS

ul. Školní Svitávka“
Zastupitelstvo obdrželo návrh smlouvy č. 1490/B1/2020 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu SFDI na rok 2020, který má být uzavřen mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se
sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, zastoupeným ing. Zbyňkem Hořelicou,
ředitelem, jako poskytovatelem, a Městysem Svitávka, se sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO:
00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako příjemcem. Předmětem smlouvy je
poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro financování akce „Zastávky BUS ul. Školní
Svitávka“ ve výši max. částky 1 027 385,- Kč.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4.1
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Smlouvu č. 1490/B1/2020 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020, který má být uzavřen mezi Státním fondem dopravní
infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, zastoupeným ing. Zbyňkem
Hořelicou, ředitelem, jako poskytovatelem, a Městysem Svitávka, se sídlem Hybešova 166, 679 32
Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou, jako příjemcem. Předmětem
smlouvy je poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro financování akce „Zastávky BUS ul.
Školní Svitávka“ – ISPROFOND 5627510252 ve výši max. částky 1 027 385,- Kč. Zastupitelstvo městyse
Svitávka pověřuje starostu městyse podepsáním uvedené smlouvy.

Bod č. 5

Rozpočtové opatření

Místostarostka městyse Miroslava Holasová předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č. 4/2020.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020.

Bod č. 6

Změna katastrálních hranic mezi Sebranicemi a Svitávkou

Zastupitelé obdrželi návrh dohody mezi Městysem Svitávka, se sídlem Hybešova 166, 679 32
Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou a obcí Sebranice, se sídlem
Sebranice č. 149, 679 31 Sebranice, IČO: 00280917, zastoupenou Jiřím Páralem, starostou. Dohoda se
týká změny katastrálních hranic obcí dle přiložených podkladů.
Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 1
p. Dyčková

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje dohodu mezi Městysem Svitávka, se sídlem Hybešova 166,
679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, starostou a obcí Sebranice, se
sídlem Sebranice č. 149, 679 31 Sebranice, IČO: 00280917, zastoupenou Jiřím Páralem, starostou,
ohledem změny katastrálních hranic obcí a pověřuje starostu městyse k podpisu uvedené dohody.
Současně pověřuje starostu městyse, aby po dohodě se starostou Sebranic předložil na Katastrální
úřad JMK, Katastrální pracoviště Boskovice návrh na změnu katastrálních hranic mezi oběma obcemi.

Bod č. 7

Podání žádosti o dotaci v programu MMR pro rok 2021 na projekt „Relaxační

centrum sportu”
Zastupitelstvo projednávalo podání žádosti o dotaci z MMR na projekt „Relaxační centrum sportu“.
V rámci projednávání vystoupil zastupitel Mgr. Miloš Randula s návrhem, aby se místo žádosti o
dotaci na akci „Relaxační centrum sportu“ na MMR podala žádost o dotaci na opravu mostu na ul. Fr.
Řepky. Zastupitelé se domluvili, že o tomto bodě budou jednat a rozhodovat v bodu č. 8 Různé,
diskuse v samostatném hlasování.
Zastupitelé přistoupili k hlasování k bodu v původním znění.
Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na projekt „Relaxační
centrum sportu“.

Bod č. 8

Různé, diskuze

8.1
Městys obdržel právní rozbor obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, o zákazu používání
zábavní pyrotechniky (dále jen „OZV“) z Ministerstva vnitra ČR. Dle rozboru je nutné v čl. 2 vypustit
slova „pořádané městysem Svitávka“, neboť jsou tato slova shledána v rozporu s č. 104 odst. 3 Ústavy
a ustanovením § 35 zákona o obcích.
Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 1
Mgr. Plaček

Usnesení č. 8.1
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o zákazu používání
zábavní pyrotechniky. Tímto usnesením se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o zákazu
používání zábavní pyrotechniky ze dne 21. 9. 2020.
8.2
Zastupitelé přistoupili k hlasování o návrhu p. Mgr. Miloše Randuly o podání žádosti o dotaci na
opravu mostu na ul. Fr. Řepky.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8.2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na opravu mostu na ul. Fr.
Řepky.
Bod č. 9

Závěr

Na závěr informoval starosta zastupitele o posledním zasedání Rady městyse Svitávka, kde radní
vyhlásili výzvu občanům k podávání návrhů v rámci tzv. participativního rozpočtu. Participativní
rozpočtování je postup, jak se občané mohou částečně zapojit do rozpočtového procesu. Celková
částka, která by měla být vyčleněna na tento účel je 300 000,-, bude se schvalovat v rámci rozpočtu
roku 2021. Celá výzva bude zveřejněna na webových stránkách.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Jaroslav Zoubek
starosta městyse

Zapsala: Daša Zouharová
Ve Svitávce dne 27. října 2020

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Miloš Randula

Tomáš Suk

