Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka
konaného dne 15. 3. 2021 v 17.00 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, Zdeněk Zeman, Jaroslav Zoubek

Omluveni:

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 15 členů zastupitelstva městyse, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis
z 14. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen, nebyly k němu vzneseny připomínky a je vyložen
k nahlédnutí.
Dále konstatoval, že jednání zastupitelstva je přenášeno online bez záznamu na facebookovém
profilu Městys Svitávka – oficiální stránka městyse.

Bod č. 1

Schvalování programu jednání zastupitelstva

1. Schválení programu jednání
2. Schválení ověřovatelů a zapisovatele
3. Úprava Jednacího řádu
4. Rozpočet 2021
5. Diecézní charita Blansko
6. Vratka a dotace – TJ Sokol Svitávka
7. Odkup částí pozemků parc. č. st. 834 a parc. č. 2039/16 – manž. Fuskovi
8. Odkup pozemku parc. č. 82/1 – manž. Kupsovi
9. Odkup částí pozemků p. č. 1953/8, 1953/9 a st. 192 – p. Veverová
10. Vynětí pozemků ze správy MŠ
11. Smlouva o budoucí Kupní smlouvě – ing. Pavel Richter
12. Různé, diskuze
13. Závěr

Hlasování:

Pro: 0

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 Miluše Dyčková a pan Radoslav Hruda. Zapisovatelem Daša
Zouharová, pracovnice úřadu městyse. Protinávrhy nebyly vzneseny.

Hlasování:

Pro: 0

Proti: 0

Zdrželi se: 2
p. Dyčková
p. Hruda

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje paní Miluši Dyčkovou a pana Radoslava Hrudu ověřovateli
zápisu. Zapisovatelem Dašu Zouharovou, pracovnici úřadu městyse.

Bod č. 3

Úprava Jednacího řádu (online přenos zastupitelstva)

Zastupitelé obdrželi návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva městyse Svitávka, který je doplněn o
informace týkající se online přenosů jednání zastupitelstva.
Slovo si vzal Mgr. Plaček, který požádal doplnit bod č. 5 jednacího řádu o tuto větu: „5.4 Informace o
tom, že bylo svoláno zasedání zastupitelstva, je vyhlášena prostřednictvím obecního rozhlasu, a to
nejpozději den před tímto plánovaným zasedáním.“ Zastupitelé byli vyzvání k hlasování o tomto
dodatku.

Hlasování:

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

Proti: 8

Zdrželi se: 4
ing. Antl
p. Janík
p. Novák
p. Zeman

Poté si vzala slovo JUDr. Loskotová, která navrhla, aby se bod doplnil následovně: „5.4 Městys
Svitávka informuje občany o konání zastupitelstva vhodným způsobem v místě a časem obvyklém.“

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 2
p. Hruda
Mgr. Plaček

Usnesení č. 3.1
Jednací řád bude doplněný o bod č. 5.4 s textem „5.4 Městys Svitávka informuje občany o konání
zastupitelstva vhodným způsobem v místě a časem obvyklém.“

Hlasování:

Pro: 0

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3.2
Zastupitelstvo městyse schvaluje Jednací řád Zastupitelstva městyse Svitávka. Tento jednací řád
nabývá účinnosti dnem schválení a plně nahrazuje jednací řád ze dne 23. 3. 2015.

Bod č. 4
Rozpočet 2021
Paní Miroslava Holasová přednesla návrh rozpočtu pro rok 2021.
Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 2
Mgr. Randula
p. Zeman

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje rozpočet městyse na rok 2021 takto:
Příjmy rozpočtu ve výši :
Výdaje rozpočtu ve výši :
Celkové financování:

30 799 200,- Kč
41 661 600,- Kč
10 862 400,- Kč

Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky „Návrh rozpočtu na
rok 2021“.
V rámci rozpočtu městyse na rok 2021 Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje :
Neinvestiční příspěvek pro ZŠ vč. pokrytí odpisů:
Neinvestiční příspěvek pro MŠ vč. pokrytí odpisů:

Bod č. 5

1 795 000,- Kč
779 600,- Kč

Diecézní charita Blansko

Zastupitelstvo obdrželo žádost o spolufinancování služeb, které Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Blansko zajišťuje občanům Svitávky. Jedná se o Charitní pečovatelskou službu Blansko a

Týdenní stacionář Emanuel Doubravice, ve kterých má obec 4 klienty. Oblastní charita Blansko
požaduje 78 970 Kč (slovy sedmdesátosmtisícdevětsetsedmdesát korun českých).

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se : 0

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje poskytnutí finančních prostředků Diecézní charitě Brno,
Oblastní charitě Blansko ve výši 78 970 Kč (slovy sedmdesátosmtisícdevětsetsedmdesát korun
českých) na poskytování sociálních služeb pro klienty ze Svitávky. Dále Zastupitelstvo městyse
Svitávka pověřuje starostu městyse, pana Jaroslava Zoubka, podpisem veřejnoprávní smlouvy
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Svitávka na poskytování sociálních služeb mezi
Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, IČ: 44990260, sídlem Komenského 19, 678 01
Blansko a Městysem Svitávka, IČ: 00281042, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, zastoupeným p.
Jaroslavem Zoubkem. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve formě
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby z rozpočtu městyse Svitávka.

Bod č. 6
Vratka a dotace – TJ Sokol Svitávka
6.1
Zastupitelům byla předložena žádost TJ Sokol Svitávka, sídlem Fr. Řepky 299, 679 32 Svitávka, IČO:
43420494, v zastoupení Miroslavy Bednářové, jednatelky, o prominutí vratky z nedočerpané dotace
z minulého roku v částce 3 624,- Kč (slovy třitisícešestsetdvacetčtyři korun českých).
Hlasování:

Pro

15

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6.1
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prominutí vratky z nedočerpané dotace z roku 2020 pro TJ
Sokol Svitávka, sídlem Fr. Řepky 299, 679 32 Svitávka, IČO: 43420494.

6.2
TJ Sokol Svitávka, sídlem Fr. Řepky 299, 679 32 Svitávka, IČ: 43420494, zastoupená Ing. Josefem
Vašíčkem, podala žádost o dotaci ve výši 120 000,- Kč (jednostodvacettisíc korun českých) na
částečnou úhradu energií pro provoz sokolovny v roce 2021, úhradu služeb na akci Den plný pohybu,
obnovu vybavení sokolovny – židle, stoly, odměny cvičitelům. Rada městyse Svitávka doporučuje
ponížit částku na 80 000,- Kč (slovy osmdesáttisíc korun českých) a takto ji předkládají k hlasování.

Hlasování:

Pro

13

Proti 1
p. Zeman

Zdrželi se
1
Mgr. Randula

Usnesení č. 6.2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městysem Svitávka,
sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem Zoubkem, a TJ Sokol
Svitávka, sídlem Fr. Řepky 299, 679 32 Svitávka, IČ: 43420494, zastoupenou Ing. Josefem Vašíčkem.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč (osmdesáttisíc korun českých) na
částečnou úhradu energií pro provoz sokolovny v roce 2021, úhradu služeb na akci Den plný pohybu,
obnovu vybavení sokolovny – židle, stoly, odměny cvičitelům

Bod č. 7

Odkup částí pozemků parc. č. st. 834 a parc. č. 2039/16 – manž. Fuskovi

Zastupitelé obdrželi žádost manželů Fuskových, trvale bytem Sasina 5, 679 32 Svitávka o prodej části
pozemku p.č. st. 834 a části pozemku p.č. 2039/16, oba v k. ú. Svitávka, které jsou ve vlastnictví
městyse. Záměrem žadatelů je v místě daných pozemků zbudovat stavební objekt SO2 polyfunkčního
domu, který by byl určen pro poskytování služeb. Žadatelé navrhují - a rada s jejich návrhem souhlasí
– cenu pozemku na 1500,- Kč/m2 bez DPH, což je cena v místě a čase obvyklá.

Po vzájemné domluvě zastupitelů byl tento bod stažen z programu a bude projednán na dalším
zasedání.

Bod č. 8

Odkup pozemku parc. č. 82/1 – manž. Kupsovi

Zastupitelé obdrželi žádost pana Kamila Kupsy a paní Marie Kupsové, trvale bytem Sedláčkova 89,
679 32 Svitávka, o odkup pozemku parc. č. 82/1 o výměře 137 m2, zapsaného na LV č. 10001,
v k. ú. Svitávka, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Boskovice. Rada
městyse doporučila prodej ke schválení za cenu 90 Kč/m2 bez DPH. Celková cena pozemku činí 12.330
Kč (slovy dvanácttisíctřistatřicet korun českých) bez DPH. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce
10.-26. 11. 2020.

Po vzájemné domluvě zastupitelů byl tento bod stažen z programu a bude projednán na dalším
zasedání.

Bod č. 9

Záměr prodeje části pozemků p. č. 1953/8, 1953/9 a st. 192 – p. Veverová

Zastupitelé obdrželi žádost p. Jitky Veverové, trvale bytem Školní 449, 679 32 Svitávka o odkup části
pozemků p. č. 1953/8, 1953/9 a části pozemku st. 192 zapsaných na LV č. 10001, v k. ú. Svitávka, u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Boskovice. Žadatelka požaduje
odkup pozemků z důvodu plánované opravy její nemovitosti.

Hlasování:

Pro 15

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodej části pozemků p. č. 1953/8, 1953/9 a pozemku st.
192, zapsaných na LV č. 10001, v k. ú. Svitávka, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Boskovice Žadatelem je paní Jitka Veverová, trvale bytem Školní 449, 679 32
Svitávka. Cena části pozemku p. č. 1953/9, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha, o
velikosti cca 69 m2 a části pozemku p. č. 1953/8, druh pozemku zahrada, o velikosti cca 185 m2 byla
stanovena na 243 Kč/m2, celková cena těchto pozemků je 61.722 Kč (slovy
šedesátjedentisícsedmsetdvacetdva korun českých). Cena části pozemku p. č. st. 192, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti cca 19 m2 byla stanovena na 243 Kč/m2 bez DPH, celková
cena části pozemku tak činí 4 617 Kč (čtyřitisícešestsetsedmnáct korun českých) bez DPH. Cena částí
pozemků je pouze orientační a přesně bude stanovena na základě vyhotoveného geometrického
plánu.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce 21. 12. 2020 – 6. 1. 2021.

Bod č. 10

Vynětí pozemku ze správy MŠ

Zastupitelé obdrželi podklady k vynětí pozemků ze správy MŠ z důvodu výstavby autobusových
zastávek ul. Školní a rozšíření prostoru hasičské zbrojnice. Cílem vynětí je narovnání majetkových
stavů. Jedná se o pozemek parc. č. 1767/5 o celkové výměře 395 m2, kde se v současné době nachází
zastávka BUS a pozemek parc. č. 1768/1, který je z části využíván hasiči a z části je prostor před

plotem školky. Dle dohody zastupitelů se bude hlasovat pouze o pozemek č. 1767/5, druhý pozemek
parc. č. 1768/1 zůstává ve správě MŠ.

Hlasování:

Pro

15

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje vyjmutí pozemku ze správy Mateřské školy Svitávka, okres
Blansko, příspěvkové organizace, sídlem Školní 157, 679 32 Svitávka, a to parc. č. 1767/5 o celkové
výměře 395 m2.

Bod č. 11
Smlouva o budoucí Kupní smlouvě – ing. Pavel Richter
Zastupitelstvo obdrželo návrh Smlouvy o budoucí Kupní smlouvě mezi ing. Pavlem Richterem, trvale
bytem Na Záhonech 474, 679 32 Svitávka, IČO: 41553942, jako budoucím prodávajícím, a Městysem
Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným panem Jaroslavem
Zoubkem, jako budoucím kupujícím. Předmětem smlouvy je převedení vlastnického práva na stavbu
vodního díla „Obytný soubor Svitávka – Bahničky – SO 05, SO 06“ včetně jejich součástí a
příslušenství a včetně veškeré související dokumentace, a to za kupní cenu 1000,- Kč (jedentisíc korun
českých) bez DPH. K částce bude připočtena odpovídající DPH.

Hlasování:

Pro

15

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí Kupní smlouvě mezi ing. Pavlem Richterem, trvale bytem
Na Záhonech 474, 679 32 Svitávka, IČO: 41553942, jako budoucím prodávajícím, a Městysem
Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným panem Jaroslavem
Zoubkem, jako budoucím kupujícím. Předmětem smlouvy je převedení vlastnického práva na stavbu
vodního díla „Obytný soubor Svitávka – Bahničky – SO 05, SO 06“ včetně jejich součástí a
příslušenství a včetně veškeré související dokumentace, a to za kupní cenu 1000,- Kč (jedentisíc korun
českých) bez DPH. K částce bude připočtena odpovídající DPH.

Bod č. 12
Různé, diskuze
12.1
Revokace usnesení o jmenování členů Školní rady a návrh nového člena

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 0
Ing. Antl
p. Holasová

Usnesení č. 12.1
Zastupitelstvo městyse Svitávka revokuje usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka
ze dne 14. 12. 2020. Zastupitelstvo městyse Svitávka jmenuje nové členy Školské rady při Základní
škole Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace, jimiž jsou paní Šárka Plesková a pan Miroslav
Holas.

Bod č. 13

Závěr

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:50 hodin.

Jaroslav Zoubek
starosta městyse

Zapsala: Daša Zouharová
Ve Svitávce dne 18. března 2021

Ověřovatelé zápisu:

p. Dyčková

p. Hruda

