Zápis
z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka
konaného dne 23. 6. 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 15. 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
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schvalování programu jednání zastupitelstva

Schválení programu jednání
Schválení ověřovatelů a zapisovatele
Závěrečný účet za rok 2020
Účetní závěrka za rok 2020
Dotace
a. Obnova památného kříže
b. Hasiči
Rozpočtové opatření
Závěrečné účty DSO
Řád veřejného pohřebiště
Dodatek ke Zřizovací listině MŠ
Prodej části pozemku parc. č. 1982/3 – EG.D
Prodej částí pozemků parc. č. st. 834 a parc. č. 2039/16 – manž. xxxxxxxx
Prodej pozemku parc. č. 82/1 – manž. xxxxxxxx
Prodej části pozemku p.č. 101/3 a 199/1 v k. ú. Sasina – p. xxxxxxxx
Prodej části pozemku p.č. 199/1 v k. ú. Sasina – manž. xxxxxxxx
Směna pozemků - Ekoterm
Územní plán
Různé, diskuze
- Dům č. 225
- Opěrná zeď na hřbitově

- Mosty
18. Závěr

Hlasování:

Pro: 15

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

Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 2
p. Janík
p. Jokeš

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

Bod č. 3

Závěrečný účet za rok 2020

Místostarostka městyse přednesla zastupitelům Závěrečný účet za rok 2020.
Hlasování:

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželi se: 2
Mgr. Plaček
p. Zeman

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2020 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to s výhradou chyb a nedostatků, uvedených v ustanovení § 10 odst. 3
písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření a chyb a nedostatků, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření. Přijímá
nápravná opatření.

Bod č. 4
Účetní závěrka za rok 2020
Místostarostka městyse Svitávka přednesla zastupitelům účetní závěrku městyse Svitávka za rok 2020.
Zastupitelstvo městyse účetní závěrku projednalo.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky:
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.
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:





rozvaha k 31. 12. 2020,
výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020,
příloha k 31. 12. 2020,
výkaz FIN

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku městyse Svitávka k 31. 12. 2020.
Účetní závěrka byla schválena dne 23. 6. 2020.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky:
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.
Předložené podklady pro schválení účetní závěrky:





rozvaha k 31. 12. 2020,
výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020,
příloha k 31. 12. 2020,
výkaz FIN

Bod č. 5

Dotace

5.1. Dotace - Obnova památného kříže
Zastupitelé obdrželi návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi
Městysem Svitávka, sídlem Hybešova 166, 679 32 Svitávka, IČO: 00281042, zastoupeným Jaroslavem

Zoubkem, starostou, jako příjemcem, a Jihomoravským krajem, sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno, IČO: 70888337, zastoupeným Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem, jako poskytovatelem.
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
poskytovatele ve formě dotace na realizaci projektu Obnova památného kříže na základě žádosti
evidované pod č.j. 27322/21. Výše dotace je 38.000,- Kč (slovy třicetosmtisíc korun českých) Příjemci
je poskytována dotace ve výši: 38 000 Kč (slovy: třicetosmtisíc korun českých) a představuje max.
50% (slovy: padesát procent) uznatelných výdajů projektu.
Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5.1
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 38 000 Kč na projekt Obnova památného kříže za podmínek návrhu smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu
městyse k podpisu smlouvy.

5.2 Dotace - hasiči
Zastupitelé byli informováni o získání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení
ochranných oděvů pro hasiče. Částka schválená Zastupitelstvem Jihomoravského kraje je 100.000 Kč
(slovy jednostotisíc korun českých).
Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5.2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje přijetí veřejné finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského
kraje na pořízení ochranných oděvů pro hasiče ve výši 100.000 Kč (slovy jednostotisíc korun českých).

Bod č. 6

Rozpočtové opatření

Místostarostka městyse Miroslava Holasová předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č. 1/2021.

Hlasování:

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 1
Mgr. Plaček

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021.

Bod č. 7
7.1

Závěrečné účty DSO

Starosta městyse konstatoval, že zastupitelé obdrželi podklady týkající se Závěrečného účtu
Dobrovolného svazku obcí Svitava za rok 2020. Tento závěrečný účet je předkládán zastupitelstvu na
vědomí.
Zastupitelstvo městyse Svitávka bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Svitava za
rok 2020.
7.2
Starosta městyse konstatoval, že zastupitelé obdrželi podklady týkající se Závěrečného účtu
Dobrovolného svazku obcí pro výstavbu rychlostí silnice R43 za rok 2020. Tento závěrečný účet je
předkládán zastupitelstvu na vědomí.
Zastupitelstvo městyse Svitávka bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí pro
výstavbu rychlostí silnice R43 za rok 2020.
7.3
Starosta městyse konstatoval, že zastupitelé obdrželi podklady týkající se Závěrečného účtu
Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná za rok 2020. Tento závěrečný účet je
předkládán zastupitelstvu na vědomí.
Zastupitelstvo městyse Svitávka bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Technické
služby Malá Haná za rok 2020.

Bod č. 8

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obdrželo návrh Řádu veřejného pohřebiště městyse Svitávka.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo městyse Svitávka ve smyslu § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění schválilo tento Řád veřejného pohřebiště městyse Svitávka a to ve smyslu zákona o
pohřebnictví.
Bod č. 9

Dodatek ke Zřizovací listině MŠ

Zastupitelstvo projednávalo Dodatek ke Zřizovací listině MŠ, dle kterého se mění příloha č. 1 – soupis
movitého a nemovitého majetku.
Hlasování:
Usnesení č. 9

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Dodatek ke Zřizovací listině MŠ, dle kterého se mění
příloha č. 1 – soupis movitého a nemovitého majetku.

Bod č. 10

Prodej části pozemku parc. č. 1982/3 – EG.D

Zastupitelstvo městyse projednávalo žádost společnosti EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno,
IČO: 28085400. Společnost žádá o prodej části pozemku parc. č. 1982/3 v k. ú. Svitávka, zapsané na
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, o velikost
cca 42 m2. Žadatelem byla navržena cena pozemku 500 Kč/m2.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce 6. - 21. 1. 2021.

Hlasování:

Pro 15

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1982/3 v k. ú. Svitávka,
zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Boskovice, o velikost cca 42 m2. Cena pozemku byla žadatelem navržena na 500 Kč/m2. Celková cena
pozemku je 21.000 Kč (dvacetjednatisíc korun českých). Zastupitelstvo pověřuje starostu městyse
k podpisu smlouvy.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce 6. - 21. 1. 2021.

Bod č. 11

Prodej částí pozemků parc. č. st. 834 a parc. č. 2039/16 – manž. xxxxxxxx

Zastupitelé obdrželi žádost manželů xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části
pozemku p.č. st. 834 a části pozemku p.č. 2039/16, oba v k. ú. Svitávka, zapsané na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, 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.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce 17. 2. – 5. 3. 2021.

Hlasování:

Pro 7
p. Holasová
p. Hruda
p. Jokeš
JUDr. Loskotová
p. Matějů
ing. Strecková
p. Zoubek

Proti 2
ing. Antl
p. Suk

Zdrželi se
6
p. Dyčková
p. Janík
ing. Novák
Mgr. Plaček
Mgr. Randula
p. Zeman

Zastupitelstvo městyse Svitávka neschválilo prodej části pozemku p.č. st. 834 a části pozemku p.č.
2039/16 o celkové velikosti 290 m2, oba v k. ú. Svitávka, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, které jsou ve vlastnictví městyse, pro
výstavbu stavebního objektu SO2 polyfunkčního domu.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce 17. 2. – 5. 3. 2021.

Bod č. 12

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

Po vzájemné domluvě zastupitelů byl tento bod stažen z programu a bude projednán na dalším
zasedání po vypracování geometrického plánu dotyčných pozemků.

Bod č. 13

Prodej části pozemku parc. č. 101/3 a 199/1 v k. ú. Sasina – p. xxxxxxxx

13.1 Prodej části pozemku parc. č. 101/3 v k. ú. Sasina
Zastupitelstvo městyse projednávalo žádost paní xxxxxxxx xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx. Paní xxxxxxxx žádá o prodej části parcely č. 101/3 o velikosti cca 150 m2 v k. ú. Sasina,
zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice.
Rada městyse Svitávka navrhla pozemek neprodávat, ale nabídnout ho žadatelce k dlouhodobému
pronájmu.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce 16. 4. - 2. 5. 2021.

Hlasování:

Pro 5
p. Dyčková
p. Janík
p. Jokeš
Mgr. Randula
Mgr. Plaček

Proti 5
p. Holasová
p. Hruda
JUDr. Loskotová
ing. Strecková
p. Zoubek

Zdrželi se
ing. Antl
ing. Novák
p. Suk
p. Zeman
p. Matějů

5

Zastupitelstvo městyse Svitávka neschválilo prodej části pozemku parc. č. 101/3, o velikosti cca 150
m2, v k. ú. Sasina, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Boskovice.

13.2 Prodej části pozemku parc. č. 199/1 v k. ú. Sasina
Zastupitelstvo městyse projednávalo žádost paní xxxxxxxx xxxxxxxx, trvale bytem Sasina 6, 679 32
Svitávka. Paní xxxxxxxx žádá o prodej části parcely č. 199/1 o velikosti cca 27 m2 v k. ú. Sasina,
zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice..
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce 16. 4. - 2. 5. 2021.

Zastupitelstvo městyse Svitávka se rozhodlo bod číslo 13.2 Prodej části pozemku parc. č. 199/1 v k. ú.
Sasina odložit a projednat jej na dalším jednání zastupitelstva po zaměření geodetem a vypracování
geometrického plánu.

Bod č. 14
Prodej části pozemku parc. č. 199/1 v k. ú. Sasina – manž. xxxxxxxx
Rada městyse projednávala žádost manželů xxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Manželé xxxxxxxx žádají o prodej části parcely č. 199/1 o velikosti cca 10 m2. Záměr byl vyvěšen na
úřední desce 16. 4. - 2. 5. 2021.

Zastupitelstvo městyse Svitávka se rozhodlo bod číslo 14 Prodej části pozemku parc. č. 199/1 v k. ú.
Sasina odložit a projednat jej na dalším jednání zastupitelstva po zaměření geodetem a vypracování
geometrického plánu.

Bod č. 15

Směna pozemků ul. Školní – Ekoterm

Zastupitelé obdrželi žádost společnosti EKOTERM, spol. s r.o., sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice,
o směnu pozemků. Společnost požaduje směnu částí pozemků parc. č. 1773/14 a 1775/1 o celkové
výměře cca 100 m2, které jsou v majetku městyse, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice. Společnost směnou nabízí části pozemků, parc.
č. 1773/3, 1774/3, 1773/2, 1774/4 a 1775/22 a pozemek parc. č. 2278/3 o celkové výměře 104 m2.
Všechny uvedené pozemky jsou v k. ú. Svitávka, zapsané na LV č. 10799 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice.
Záměr byl vyvěšen na úřední desce 13. - 29. 5. 2021

Zastupitelé se vzájemně domluvili, že se zmiňované části pozemků nebudou směňovat, a přistoupili
k hlasování o záměru jejich prodeje.

Hlasování:

Pro 15

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1773/14 a 1775/1 o
celkové výměře cca 100 m2, které jsou v majetku městyse, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice. Záměr prodeje bude vyvěšen
bezodkladně na úřední desce městyse.

Bod č. 16

Územní plán

Zastupitelé obdrželi Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Svitávka. Na jednání vystoupil p.
Strbačka, který přednesl připomínky k části týkající se plánované průmyslové zóny. Zastupitelstvo
projednalo připomínky p. Strbačky a rozhodlo se k pokynům pro zpracování návrhu připojit
nesouhlasné stanovisko některých občanů Svitávky obdržené městysem.

Hlasování:

Pro 13

Proti 1
JUDr. Loskotová

Zdrželi se
p. Jokeš

1

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Svitávka,
které byly zpracované ve smyslu § 51 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 17

Různé, diskuze

17.1 Dům č. 225 V Domkách
Zastupitelé se zabývali stavem domu č. p. 225, ul. V Domkách. Dům, který je v majetku městyse, je
dlouhodobě neobývaný a je nutná jeho kompletní rekonstrukce. Po vzájemné diskuzi bylo
rozhodnuto, že se dům nabídne k prodeji. Zastupitelé přistoupili k hlasování.

Hlasování:

Pro 15

Proti 0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 17.1
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje zhotovení geometrického plánu a následně záměr prodeje
pozemků parc. č. 1971/5 a parc. č. st. 237, na kterém stojí dům č. p. 225, ul. V Domkách, Svitávka.

17.2 Opěrná zeď na hřbitově
Zastupitelé byli seznámeni se stavem opěrné zdi na hřbitově ve Svitávce. Zeď je ve špatném stavu a je
nutná její kompletní výměna. Odhadovaná cena projektu je 1,5 mil. Kč. Zastupitelům bylo
předneseno nové rozpočtové opatření č. 2, které zohledňuje tuto akci.
Hlasování:

Pro 15

Proti 0

Zdrželi se

Usnesení č. 17.2
Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021.

0

17.3 Mosty
Zastupitelé byli informování o stavu mostů na ul. Mezimostí a ul. Fr. Řepky.

Bod č. 18

Závěr

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:20 hodin.

Jaroslav Zoubek
starosta městyse

Zapsala: Daša Zouharová
Ve Svitávce dne 25. června 2021

Ověřovatelé zápisu:

p. Janík

p. Jokeš

